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Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, no Edifício da Resinagem, 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; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro participou por videoconferência. 
 
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 4, da reunião ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020 
2. Aprovação da ata n.º 5, da reunião extraordinária do dia 21 de fevereiro de 2020  
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 12 de maio de 2020 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

4. PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO RUA DO SOL – P.A. n.º 14/2019 - 
Aprovação de projeto de execução 
5. PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROFESSOR VIRGÍLIO DE MORAIS 

– P.A. n.º 14/2019 - Aprovação de projeto de execução 
6. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - Aprovação de projeto de execução. 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

7. Req.º nº 1931/19, datado de 19/11/2019 - Proc.º n.º 9/19, datado de 14/01/2019 - Maria 
Alice da Fonseca Simões Silva 
8. Req.º nº 1926/19, datado de 18/11/20419 - Proc.º n.º 422/19, datado de 18/11/2019 - 
Medidajustada – Construção Civil, Unipessoal, Lda 
9. Req.º nº 145/20, datado de 23/01/2020 - Proc.º n.º 12/20, datado de 23/01/2020 - 
Espaçoplás - Indústria e Comercialização de Plásticos, S.A. 
10. Req.º nº 387/20, datado de 10/03/2020 - Proc.º n.º 469/17, datado de 20/10/2017 - 
Vangest - Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 
11. Req.º nº 237/20, datado de 10/02/2020 - Proc.º n.º 23/20, datado de 29/01/2020 - 
Vangest – Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 
12. Req.º nº 497/20, datado de 06/05/2020 - Proc.º n.º 126/20, datado de 06/05/2020 - RTJ-
Plásticos, S.A. 
13. Req.º nº 435/20, datado de 08/04/2020 - Proc.º n.º 521/18, datado de 05/12/2018 - José 
Fernandes Pires Vieira e Deolinda Monteiro Pereira Vieira 
14. Req.º nº 1656/19, datado de 03/10/2019 - Proc.º n.º 313/18, datado de 31/07/2018 - 
Caixa Económica Montepio Geral 
15. Req.º nº 312/20, datado de 21/02/2020 - Proc.º n.º 95/07, datado de 06/02/2007 - 
Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda 
16. Req.º nº 246/20, datado de 12/02/2020 - Proc.º n.º 325/18, datado de 06/08/2018 - Maria 
Júlia da Conceição Silva Alves e Henrique Clara Alves 
17. Req.º nº 2075/19, datado de 17/12/2019 - Proc.º n.º 325/18, datado de 06/08/2018 - 
Maria Júlia da Conceição Silva Alves e Henrique Clara Alves 
18. Req.º nº 476/20, datado de 24/07/2020 - Proc.º n.º 205/19, datado de 07/06/2019 - 
Tubofuro - Tubos em PVC S.A. 
19. Req.º nº 2132/19, datado de 26/12/2019 - Proc.º n.º 463/19, datado de 26/12/2019- Júlio 
Luna Perez 
20. Req.º nº 14/20, datado de 08/01/2020 - Proc.º n.º 88/10, datado de 30/04/2010 - Joaquim 
Alves da Cruz, Lda. 
21. Req.º nº 235/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 37/20, datado de 07/02/2020 - Luís 
Carlos Fernandes Matias 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

22. “Reabilitação da rede viária na freguesia da Marinha Grande – CP nº 34/2019” – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
23. “Alteração do traçado da Rua da Soprem – CP nº 06/2020” – Aprovação do Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra. 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

24. Requalificação da Cantina Escolar da Embra- Concurso Público n. º 22/2018. Aprovação 
de trabalhos complementares, trabalhos a menos e retificação de peça do projeto de 
arquitetura 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

25. Aumento temporário das áreas ocupadas por esplanadas dos estabelecimentos de 
restauração e bebidas e isenção das taxas associadas 
 
 
 

  

 
 

 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente abordou os seguintes 
assuntos: 
 

• Prestou um esclarecimento público sobre o mercado municipal, que se transcreve: 
 

“A 30 de abril a Câmara Municipal apresentou à Senhora Delegada de Saúde a intenção de fazer a 
reabertura dos Mercados Municipais, na sequência do fim do Estado de Emergência e do Plano de 
Desconfinamento anunciado pelo Governo. 
 
A 4 de maio a Senhora Delegada de Saúde solicitou que a Câmara apresentasse um Plano de 
Contingência específico para cada mercado municipal, tendo em atenção as suas características 
individuais, de acordo com a orientação n.º 06/2020 de DGS e as orientações da DGAV para os 
diversos produtos alimentares que comercializam, adaptado à fase atual de calamidade. 
 
A 06 maio de maio a Câmara Municipal remeteu os Planos de Contingência requeridos, tendo a 
Senhora Delegado de Saúde respondido nesse mesmo dia, e sobre o Mercado Municipal da Marinha 
Grande que: 
 
"(...) É nosso entendimento que a sua reabertura seja restrita à comercialização de Bacalhau Seco, 
Produtos da Horta e do Pomar (Frutas, Legumes, Hortaliças várias, e afins), Flores/Plantas, Pão e 
Produtos pré-embalados (Bolos secos/Queijos/Produtos de charcutaria/Frutos secos), condicionada às 
alíneas de a) a e) do ponto 2. (...)" que aqui reproduzimos: 
 
a. Plano de limpeza/higienização e desinfeção de todos os espaços seja efetuado antes da hora de 
abertura e após encerramento, com reforço da higienização e desinfeção dos espaços de entrada/de 
circulação e sanitários públicos, 2 a 3 h após a abertura ou com maior regularidade, dependendo da 
afluência de clientes; 
 
b. Seja assegurado um limite do número de pessoas no mercado de acordo com o Anexo da RCM n.º 
33-C/2020 (5 pessoas/100 m2); 
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c. Seja respeitada, à semelhança para clientes ou entre clientes e vendedores, a distância de 
segurança de 2 metros entre vendedores, mesmo que signifique a redução do número de vendedores 
por dia de abertura; 
 
d. O espaço, para além da definição de circuito unidirecional com sinalética como previsto, deve ser 
devidamente arejado com circulação de ar pela abertura de portas e/ou janelas; 
 
e. Sejam cumpridas integralmente as orientações da DGAV, e em especial que os vendedores se 
apresentarão com vestuário e calçado próprio à função, para além dos respetivos EPI (máscara/viseira; 
touca/boné). As luvas descartáveis, para manuseamento dos produtos pelos vendedores, não são 
fundamentais ou até mesmo desaconselhadas pela falsa segurança que podem dar. A lavagem e/ou 
desinfeção das mãos antes de iniciar a tarefa, entre atendimentos de clientes, e sempre que 
necessário, é o primordial; 
 
A Câmara Municipal respondeu a 13 de maio, remetendo os Planos de Contingência individuais para 
cada Mercado, tendo respondido a todas as alíneas supra referidas e indicadas pela Senhora Delegada 
de Saúde da Marinha Grande, por isso, convicta de que nada impediria o funcionamento do Mercado 
da Marinha Grande, com os condicionalismos supra referidos. 
 
A 15 de maio a Senhora Delegada de Saúde (sabendo já da intenção da Câmara em fazer a reabertura 
sábado) visitou os 3 mercados da parte da manhã. 
 
Apenas às 17h33 a Senhora Delegada de Saúde informou a Câmara Municipal que: 
 
"(...) o Mercado Municipal da Marinha Grande devido às suas deficiências estruturais, funcionais e de 
higienização, não permite reunir os requisitos mínimos para o normal funcionamento, e menos ainda, 
para esta situação de pandemia de Saúde Pública relacionada com a COVID-19, pelo que entendemos 
dar PARECER DESFAVORÁVEL à sua reabertura". 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande lamenta que a Senhora Delegada de Saúde tenha impedido a 
reabertura do Mercado Municipal da Marinha Grande quando foram cumpridas todas as orientações 
que a Delegada de Saúde exigiu inicialmente.” 
 
 

• Prestou também um esclarecimento sobre a distribuição de kit’s pessoais, sobre o 
apoio às empresas e deliberações camarárias tomadas sobre o assunto. 
 

• Em relação ao apoio ao Hospital de Leiria, informou que a verba ainda não foi 
atribuída, o que só acontecerá depois de aprovada a revisão pela Assembleia 
Municipal. 

 
Disse que são estes os factos e que nada mais tem a esclarecer. 
 
 
De seguida a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Agradeceu à Sr.ª Presidente os esclarecimentos. 
Contudo, se está a relatar factos, entende que faltam alguns factos muito 
importantes: 

→ Foi a própria Câmara que anunciou a distribuição dos kit’s antes da última 
reunião, onde ainda se ia aprovar a verba. Quando vão afinal ser distribuídos? 
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→ Como está a situação das trabalhadoras das CAF’s? O que já foi avaliado sobre 
a situação de vulnerabilidade? 

→ Sobre o Fundo de Emergência Municipal: já há projeto do mesmo? Pode-se 
consultar? Se não há, demora muito? 
 

• Apoio às coletividades: como está? Noutros municípios estão a ser apoiados, porque 
muitas delas viviam das atividades que faziam e deixaram de fazer, e por isso não 
têm essas verbas. Nesta fase deve-se também aproveitar o seu voluntariado. 
 

• Mercado: é uma história antiga, as suas deficiências são conhecidas, e agora só se 
agravaram. 

→ Por que razão, desde a última reunião com a Delegada de Saúde, em novembro, 
nunca mais a Câmara teve disponibilidade para reunir com ela? 

→ Porque demorou tanto tempo a articular as medidas com a Delegada de Saúde? 

→ Por que razão a Câmara anunciou a abertura antes da vistoria da Delegada de 
Saúde? 
Foi uma falta de respeito para com os vendedores, porque aquilo que não 
conseguiram vender estragou-se! Por isso, as Vereadoras da CDU propõem que 
a Câmara averigue os prejuízos e os compense. 

→ Qual a posição desta Câmara Municipal, que umas vezes diz que é a Presidente 
que representa o executivo, mas para o mercado não é a Presidente. Se 
representa para umas situações também o deverá ser para outras. 

→ As Vereadoras da CDU acompanharam a situação, no sábado foram ao 
mercado, disponibilizaram-se para acompanhar hoje os vendedores, foram às 
tendas, e apoiam-nos na instalação no PME, e propõem: 
▪ bancas adquiridas pelo município também para carne e peixe; 
▪ que se pense a abertura o mais rápido possível do mercado do levante. 

 

• Terminou perguntando porque é que ainda não foi efetivada e comunicada a isenção 
das taxas dos mercados aos vendedores? 

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

• Assina por baixo tudo o que a Sr.ª Vereadora Lara Lino disse.  
 

• Finalmente a Sr.ª Presidente acordou para o problema do mercado, porque nada tem 
feito, à semelhança de outras situações, e que se arrasta ao longo de 3 anos de 
mandato. 
Foi preciso a mobilização dos vendedores para acordar o executivo do PS. 
Considera que nada pode apagar a falta de respeito institucional para com a 
Delegada de Saúde, ao anunciar a abertura antes do seu parecer. A culpa é sempre 
dos outros, nunca de quem preside aos destinos do concelho!  
Entende que a própria Câmara deverá comprar as bancas em inox para instalar no 
PME, e em parceria com a Autoridade de Saúde fazer a respetiva higienização, 
porque em muitos locais há mercados ao ar livre. Tem de se encontrar uma solução 
porque não se vai conseguir aprovar um projeto para um mercado de forma a que os 
vendedores possam trabalhar. 
Lamenta esta postura da Câmara e quer saber quando é que as Vereadoras da CDU 
faltaram a alguma reunião que a Sr.ª Presidente tenha convocado para falar do 
mercado? Nunca, porque a Sr.ª Presidente não convocou nenhuma. 
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Espera que esta manifestação de insatisfação por parte dos vendedores seja o 
rastilho para se resolver esta situação. 
Prejuízos: é evidente que os vendedores devem ser ressarcidos, tanto os do fecho 
do mercado como os de agora, porque os seus produtos são perecíveis. 
A máquina de propaganda foi posta a funcionar, mas nesta situação funcionou mal. 
 

• Assim como no anúncio dos kit’s. É lamentável que se tenham criado falsas 
expetativas nos munícipes. Os kit’s vão ser distribuídos, mas tarde! 
Foi informada que um munícipe fez um registo para si, para receber o kit, e depois 
quis fazer para duas vizinhas idosas, mas não conseguiu, por o seu e-mail já estar 
registado. Pede que esta situação seja revista e melhorada. 
 

• AAAF’s e CAF’s – finalmente foram enviados os pareceres, que estão 
completamente inquinados face à pergunta que foi feita. A resposta não poderá ser a 
solução, porque vem no sentido da vontade desta Câmara do Partido Socialista. Um 
facto é que estas trabalhadoras estão sem receber desde meados de março.    
 

• Época balnear – perguntou à Sr.ª Vereadora Célia Guerra qual o ponto de situação. 
Saíram agora as medidas sobre as praias e soube que houve uma reunião da Sr.ª 
Presidente com a APA.  
E quais as ideias para a programação da época balnear? 
 

• Pinhal do Rei – há pessoas conhecidas, e ilustres marinhenses, que estão 
preocupados e que lamentam que passados quase 3 anos a situação seja a que 
passou a descrever e que consta da informação que leu (disponível na página de 
internet do Município). 
É essencial a participação de todos na reflorestação do pinhal! 
Nestes 3 anos nada se passou, apesar das inúmeras reuniões, a não ser a extração 
das madeiras, com a conivência da CMMG. 
Terminou apelando à participação de toda a população na defesa do Pinhal do Rei. 

 
 
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. Em Fevereiro vieram à reunião de Câmara dois munícipes (Júlio Matos e Fernando 
Inácio) questionar sobre os danos causados nas campas que têm no cemitério de 
Marinha. 

A Sra Presidente, no intervalo da reunião de Câmara informou os munícipes que iria 
averiguar e que iria resolver o problema. Até ao momento, os munícipes têm tentado falar 
com os responsáveis da Camara, mas não tem conseguido obter uma resposta. 
Afinal qual o ponto de situação? 
 

2. Sobre as medidas que tomámos na reunião de camara extraordinária de 23 de 
março, ainda falta execução algumas. A Sra presidente aprovou em 23 de março e 
até há dias nada nos tinha sido informado da ilegalidade. Por essa razão, quase dois 
meses passados ainda não havia nada em contrário. 
a)    Quanto às empresas terem apoio de isenção de 50% nas águas. De que forma a 

Camara informou as empresas? Em centenas de empresas tem 13 para apoiar, 
acha normal? as empresas não solicitaram porque não têm conhecimento 

b)    Quanto ao apoio às associações sem fins lucrativos e IPPS como está a ser 
processado o pagamento das despesas fixas com eletricidade, comunicações e 
gás e quantas já usufruíram deste apoio deliberado pelo executivo da Câmara?  
As associações sem fins lucrativos, clubes e coletividades, precisam de ajuda. 
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3. O estado de emergência terminou a 2 de maio, iniciando-se o desconfinamento. Faz 

hoje duas semanas que o pequeno comércio abriu, e, apesar da Sra Presidente ter 
anunciado com pompa e circunstância que iria distribuir pela população os Kits com 
mascara e viseira até hoje ainda não aconteceu. Adquirir as máscaras de boa 
qualidade é fácil e quanto às viseiras, sabemos que há uma mão cheia de empresas 
marinhenses empreendedoras, em curto espaço de tempo fizeram projetos, moldes 
e produção de viseiras. É muito fácil adquirir viseiras para os cidadãos e a bom 
preço. 

O que aconteceu para termos apenas a propaganda de darem kits, mas nada chegou aos 
munícipes? 

  
4. A 6 de abril, faz hoje seis semanas, propus que a Câmara criasse um Fundo de 

Emergência Social (FES) para acudir aos cidadãos e famílias, como forma de 
complemento às medidas de âmbito social em vigor  e com o objetivo de minimizar 
as consequências da pandemia às famílias com maiores dificuldades 
socioeconómicas, nomeadamente em casos de redução de rendimentos, 
desemprego e outros cenários que obrigaram à situação de carência. É uma forma 
de acudir e proteger os que, não se encontravam em particular vulnerabilidade 
social, e se viram confrontados com algum tipo de conjuntura que interfira 
negativamente no seu contexto social, familiar e económico. 

 
Não tivemos qualquer desenvolvimento sobre este assunto nem informação por parte da Sra. 
Presidente, até quinta-feira passada, onde, na revisão do orçamento, a Sra. Presidente 
incluiu uns míseros 100.000€ para o Fundo. Afinal entenderam que é necessário (e ainda 
bem) e percebemos na reunião, pela divisão jurídica da Câmara, que a responsabilidade de 
termos um Fundo de Emergência Social é única e exclusiva da Sra. Presidente.  
Informaram-nos que tinham um regulamento esboçado, o qual solicitei na sexta-feira e até ao 
momento não recebi. 
É muito urgente a criação deste fundo, porque há pessoas no nosso concelho com carências 
alimentares, e vão desde os colaboradores das AAFS e CAF, até às pessoas que ficaram 
sem emprego ou estão em lay-off 
Sra. Presidente o que espera por avançar rapidamente com a criação do Fundo, passando 
inicialmente pelo regulamento onde serão definidas e implementadas regras e critérios para 
a prestação deste apoio financeiro de carácter urgente e inadiável, estando abrangidos 
agregados familiares e pessoas isoladas, que vivam em situação económico-social de 
emergência. 
  

5. Temos vindo a questionar sobre a aberturas dos mercados, até por comparação com 
municípios vizinhos, onde nunca fecharam. 
 

Na semana passada tivemos mais um momento surreal deste executivo permanente. 
Vou voltar a repetir que as freguesias da Marinha Grande e da Moita precisam dum mercado. 
Há vendedores em dificuldades económicas e de escoamento dos produtos e há clientes que 
precisam de comprar produtos frescos no mercado. 
Os colegas e os marinhenses conhecem os factos. A Câmara na ânsia de propagandear os 
heroicos feitos anuncia nas redes sociais e jornais na quarta-feira a abertura do mercado; na 
sexta-feira às 19h00 diz nas redes sociais que afinal já não abre; por volta das 21h30 
anuncia durante uns minutos que, vai abrir. Os vendedores a partir de quarta-feira 
apanharam os seus legumes e frutas e preparam-se para vir vender. Os compradores, que 
leram nos jornais a abertura, apresentaram-se no sábado de manhã no mercado. Estando 
fechado, passamos a ter uma rua de venda ambulante. 
Tudo isto é surreal!!! 
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No final, ficamos sem o mercado temporário há 13 anos, e a culpa de não ter aberto é… da 
autoridade de saúde. 
Porque não fizeram manutenção às tendas. A resposta da sra presidente aos vendedores é 
que foi culpa da oposição  
- temos de ter solução  
 
Estive no sábado de manhã na rua do mercado Testemunho dum vendedor: "a meio da 
semana disseram que abria o mercado. Cortei as minhas hortaliças, apanhei a fruta, os 
tomates, fui aos armazéns comprar produtos e durante o dia de ontem carreguei a minha 
carrinha. Quando me ligaram perto das 8 da noite dizendo que já não abria, fui a correr 
descarregar a carrinha e meter algumas coisas no frio para não se estragar tudo. Estava 
sentado no sofá depois de jantar e li no fb da Câmara que afinal ia abrir. Fui de novo 
carregar a carrinha e fui dormir para chegar cedo ao mercado. Quando hoje aqui cheguei 
estava fechado e não havia ninguém da Câmara. Como havia aqui clientes que também não 
sabiam que estava fechado, fui-lhes vendendo a partir da carrinha, pelo menos não perdi 
tudo". 
  
Poderia fazer imensas perguntas deixo apenas uma consideração:  

• Quando é que eu ou a vereadora Ana nos opusemos a que façam manutenção do 
mercado das tendas? 

• como é possível anunciar a abertura do mercado sem ter a autorização da 
Autoridade de Saúde? Os munícipes quando fazem uma casa também vão habitá-la 
sem a vistoria da Câmara? 

  
6. Neste período relevei apenas estes três temas: kits, Fundo de Emergência Social e 

Mercado, para demonstrar o desempenho deste executivo permanente e seu 
gabinete de apoio. Será que estes problemas terão a ver com os incêndios, o Leslie, 
o COVID 19, ou até a oposição, como a Sra. Presidente se tem vitimizado? “ 

  
 
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. Intervenção em espaço urbano/desportivo público 

Relativamente aos campos de ténis de S. Pedro de Moel o pavimento adequado à prática da 
modalidade foi retirado há alguns meses atrás. O que está previsto fazer neste espaço? 

  
2. Cultura  
No projeto #Marinhaficaemcasa eu tinha ficado com a ideia de que iríamos contar com a 
participação de artistas locais numa perspetiva de dinamização da cultura produzida no 
concelho e de apoio a artistas locais que, em época COVID, teriam a sua atividade 
comprometida. No entanto percebe-se que há contratações a artistas de fora do concelho. 
Qual o critério subjacente a estas contratações?  
  
3. Época Balnear 

Como está programada a época balnear? 

3.1. Nível das infraestruturas e acessibilidades às praias 

3.2. Concessões dos espaços  
3.3. Abertura das praias (calendarização) 
3.4. Medidas no âmbito do Estado de Calamidade 

3.5. Programação cultural e dinamização de atividades no período de verão 
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4. Ponto de situação do Fundo de Emergência Social 
Requerimento para ata: Solicito a informação da DDC e da área jurídica referente ao Fundo 
de Emergência Social e ao projeto de Regulamento Municipal do Fundo.” 
 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu ainda que ia requerer, pela 4.ª vez, o pedido 
que havia apresentado na reunião de Câmara do dia 31/01/2020, no dia 04/05/2020, e 
também por e-mail, e que é o seguinte:  
“Contrato ou Acordo com a Autoridade tributária referente à cobrança das dívidas ao 
Município. 
Mais solicitamos o ponto de situação da cobrança da dívida indicados 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. “ 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e referiu o seguinte: 
 

• Quer clarificar a questão da reunião de que a Vereadora Lara falou, entre a 
Presidente da Câmara, a Delegada de Saúde e ele próprio. 
Foi esclarecido que a afirmação era da Delegada de Saúde, de que a Câmara nunca 
mais teve disponibilidade para reunir. 
Na altura ficou acordado fazer mais reuniões, esteve uma marcada, que acabou por 
ser desmarcada por mútuo acordo, só que depois não voltou a ser marcada, o que, 
assume, deveria ter sido por iniciativa da Câmara. 
Seguidamente enumerou os problemas identificados na altura e que a Câmara foi 
resolvendo, nomeadamente sobre limpeza. 

• Subscreve o que o Vereador Aurélio disse sobre a reunião de Câmara de 23 de 
março. Foi uma reunião excelente e onde foi feito um bom trabalho. 

• Não concorda com a Vereadora Alexandra quando diz que a Sr.ª Presidente nada 
fez para a construção do novo mercado, quando acha que isso não é justo, porque 
sabe o que ela tem feito e as diligências que efetuou. 

• Piscinas – na última reunião disse que ia enviar documentos, enviou, e agora pediu 
aos Srs. Vereadores que façam as suas críticas e sugestões, para poder avançar 
com o projeto. 
 

 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 

• Mercado – face ao e-mail do dia 6 de maio, em que se dizia que a reabertura era 
possível, desde que se tomassem determinadas medidas, que foram todas 
cumpridas, e por isso o município estava convicto de que o poderia fazer. O que 
chegou na sexta-feira, ao fim do dia, eram outras exigências. 

• AAAF’s e CAF’s – os técnicos estão a trabalhar, e ela própria tem amanhã uma 
reunião com a empresa. 

• Foi divulgada a isenção aos empresários e também os concessionários foram 
informados. 
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• Kit’s – a CMMG só abriu as inscrições, foi isso que foi anunciado, nada mais. 
Aguarda-se a chegada das máscaras, para se enviarem as mensagens com o dia e 
hora para a distribuição. 

• Época balnear – saíram as regras, a Sr.ª Presidente esteve nessa reunião, amanhã 
haverá outra, também com a Sr.ª Presidente, e os técnicos da Câmara estão a 
trabalhar com as associações, nomeadamente a Protur, porque aquilo que estava 
programado teve de ser alterado. 

• Empresas – sabe que o Dr. Luís Barreiros enviou um e-mail aos empresários com a 
informação sobre a isenção, e também foi pedido à ACIMG que o fizesse. 

• Campos de ténis – a empresa começou os trabalhos, depois interrompeu, mas agora 
está para breve recomeçar. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que a interrupção foi devido ao inverno, 
só que quando se ia recomeçar veio a pandemia. Vai ser polidesportivo, com mais 
valências para além do ténis. 

• Cultura em casa – a Sr.ª Vereadora informou que são todos artistas locais. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Parece-lhe que os Srs. Vereadores já esclareceram todas as questões, contudo irá 
prestar ainda mais algumas informações. 

• Fundo de Emergência – vai enviar os critérios que já estão estabelecidos, para que 
os Srs. Vereadores se pronunciem. 

• Esclareceu aquilo que foi dito sobre “fazer muitas reuniões e nada se vê”.  
As reuniões são as necessárias, e foi com essas reuniões que conseguiu mais 
médicos para o Centro de Saúde, as obras do Centro de Saúde e também a 
instalação das Conservatórias. 
Em relação ao saneamento das Chedas, também houve muitas reuniões com as 
Infraestruturas de Portugal, mas resolveu-se o problema e a obra vai ser feita. 
As adutoras também vão ser feitas. 
Dedicam-se e empenham-se, e as inúmeras reuniões e pedidos que fazem resultam 
em alguma coisa. 
Para o mercado foi feito um pedido à Segurança Social, para retirar o ónus do 
terreno. Esta remeteu para o Tesouro, e tem estado em conversações com eles 
desde então, em dezembro de 2018, e em fevereiro de 2019, março, abril, junho, 
julho, agosto, setembro, até que recebeu a resposta em outubro de 2019 e que 
trouxe à Câmara em dezembro de 2019, porque sempre teve intenção de fazer o 
mercado na Marinha Grande, ao contrário do que é dito. 

• Época balnear – quer acrescentar à informação da Sr.ª Vereadora que tem tido 
reuniões com a APA e os presidentes das câmaras municipais, também com o 
Comandante da Capitania da Nazaré, e trocou impressões com o técnico da ARH. 
Quarta-feira vai ter nova reunião com a APA. Depois disso fará uma reunião com a 
Capitania e os concessionários, para definir as regras para as praias do concelho. 
Sugeriu que os concessionários fossem também isentos das taxas, mas não sabe se 
vai ser aceite. 

• Cemitérios – o assunto está a ser visto no Gabinete Jurídico, já falou com o munícipe 
e logo que tenha informações trará à reunião. 
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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 16:38 horas às 16:50 horas.  
 
 

 

 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 4, da reunião ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020 
 
311 - Presente a ata n.º 4, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 10 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 5 votos a favor e 2 abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras Alexandra Dengucho e Ana Alves Monteiro, por não terem estado 
presentes na reunião. 
 
 
2. Aprovação da ata n.º 5, da reunião extraordinária do dia 21 de fevereiro de 2020  
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“No ponto 4. A nota justificativa não está correta. O que se pretende que fique registado em 
ata é o seguinte: 
“O MpM absteve-se por considerar que esta foi uma opção legítima da senhora presidente, 
não parte de uma decisão ou proposta nossa.“ 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai ser corrigido, pelo que colocou a votação a ata, 
considerando essa alteração. 
 
312 - Presente a ata n.º 5, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
21 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 Célia Guerra, por não ter estado presente na reunião. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
3. Resumo de Tesouraria do dia 12 de maio de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia doze de maio de dois mil e 
vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
13.618.734,25€ (treze milhões, seiscentos e dezoito mil, setecentos e trinta e quatro euros e 
vinte e cinco cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
4. PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO RUA DO SOL – P.A. n.º 14/2019 
- Aprovação de projeto de execução 
 
313 - Presente Informação n.º CS/19/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 11 
de Maio de 2020, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Requalificação da Rua 
do Sol, localizada no lugar da Ordem, na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha 
Grande. 
 
Esta requalificação tem como principal objetivo a reabilitação total da Rua do Sol, com a 
uniformização de materiais de revestimentos e a execução de novas infraestruturas, 
promover a segurança viária e pedonal, bem como adaptar este arruamento para o acesso a 
deficientes e pessoas com mobilidade reduzida.  
 
A rede de drenagem pluvial é inexistente neste arruamento, verificando-se frequentemente a 
inundação de habitações nas zonas baixas e a entrada de águas nas moradias. Este projeto 
contempla a construção de uma rede de drenagem de águas pluviais e a reconstrução do 
aqueduto que atravessa a Rua do Sol, substituindo-se a box culvert existente com uma 
secção de 1,10x0,75 m, por uma box culvert de 2,00x1,00 m, reperfilando a vala existente. 
 
A solução preconizada prevê ainda a remodelação da rede de abastecimento de água e rede 
de saneamento doméstico, assim como a reformulação da rede de iluminação pública. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução do Projeto de execução da Requalificação da Rua do Sol, localizada no lugar 
da Ordem, na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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5. PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROFESSOR VIRGÍLIO 
DE MORAIS – P.A. n.º 14/2019 - Aprovação de projeto de execução 
 
314 - Presente Informação n.º CS/20/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 11 
de Maio de 2020, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Requalificação da Rua 
Professor Virgílio de Morais, localizada na área central da Marinha Grande, freguesia e 
concelho da Marinha Grande.  
 
Prevê-se neste projeto a reabilitação da Rua Professor Virgílio de Morais, da Rotunda das 
Portas Verdes e da Rotunda do Vidreiro. Pretende-se nesta intervenção criar novas 
Infraestruturas que garantam um percurso pedonal, clicável e viário contínuo e acessível à 
população. A requalificação, da Rotunda das Portas Verdes, a Praça do Vidreiro, da Rua 
Virgílio de Morais, passará essencialmente por uma intervenção na melhoria do existente, 
criando uma nova imagem na cidade, através da requalificação dos passeios, da estrada, 
das rotundas e dos ilhéus separadores, não sendo uma intervenção que vá alterar o traçado 
rodoviário e urbano já existente.  
 
Esta intervenção prevê a relocalização do monumento da Praça do Vidreiro, escultura e 
respetiva base, com o seu magnifico conjunto de baixos relevos, para uma área próxima, 
localizada no topo do Parque Mártires do Colonialismo. A intervenção realizada neste 
parque, na década de 2000, já tinha como uma das suas premissas conferir maior dignidade 
a este monumento, de tão elevada importância para a memória coletiva marinhense tendo 
consagrado, para esse efeito, um espaço de acolhimento - praça - que elevasse o 
monumento à sua verdadeira importância. É agora o momento deste conjunto escultórico 
ocupar a praça que lhe foi destinada, permitindo o acesso à sua envolvente e promovendo a 
sua verdadeira integração na malha pedonal da cidade. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução da Requalificação da Rua Professor Virgílio de Morais, localizada na área 
central da Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - Aprovação de projeto de 
execução. 
 
315 - Presente Informação n.º CS/21/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 13 
de Maio de 2020, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Requalificação da Rua 
das Chedas e E.R. 349, localizada na freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha 
Grande. 
 
Esta requalificação tem como principal objetivo a reabilitação total destes arruamentos, bem 
como a uniformização de materiais de revestimentos e a execução de novas infraestruturas, 
promover a segurança viária e pedonal. A exiguidade destes arruamentos, determina a  
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ocorrência de problemas de circulação rodoviária, designadamente para os veículos de 
maiores dimensões que aí possam circular. 
 
A Estrada Regional foi desclassificada e entregue ao Município da Marinha Grande através 
de um Acordo de Mutação Dominial, estabelecido entre as Infraestruturas de Portugal e a 
Câmara a 08 de Fevereiro de 2019. Contudo, este arruamento carece de algumas 
infraestruturas, nomeadamente de rede de saneamento doméstico e de rede de drenagem 
pluvial, as quais se encontram previstas neste projeto de execução, para além da 
remodelação integral da rede de abastecimento de água. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução da Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349, localizada na freguesia de 
Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
7. Req.º nº 1931/19, datado de 19/11/2019 - Proc.º n.º 9/19, datado de 14/01/2019 - Maria 
Alice da Fonseca Simões Silva 
 
316 - Presente requerimento n.º 1931/19, datado de 2019/11/19, constante do processo 
camarário n.º 9/19, em nome de Maria Alice da Fonseca Simões Silva, com o NIF 
176272321, com residência em rua da Guiné, n.º 29, 1.º - FC, lugar de Ordem, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da "Legalização da 
alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação", bem como da "Legalização da 
construção de um anexo, incluindo o licenciamento da  "Obras de alteração de anexo", a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua 13 de Março, n.º 4, lugar de Amieirinha, Freguesia 
e Concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 16725 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20488-
P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/24, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da "Legalização da alteração de moradia unifamiliar e muros de 
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vedação", bem como da "Legalização da construção de um anexo, incluindo o 
licenciamento da  "Obras de alteração de anexo", a incidir sobre um prédio urbano sito 
na rua 13 de Março, n.º 4, lugar de Amieirinha, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 16725 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20488-P, com o 
número de processo 9/19, com data de entrada em 2019/01/14, em nome de Maria Alice 
da Fonseca Simões Silva, com o NIF 176272321, com residência em rua da Guiné, n.º 
29, 1.º - FC, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 4 do art.20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 
das especialidades no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Req.º nº 1926/19, datado de 18/11/20419 - Proc.º n.º 422/19, datado de 18/11/2019 - 
Medidajustada – Construção Civil, Unipessoal, Lda 
 
317 - Presente requerimento n.º 1926/19, datado de 2019/11/18, constante do processo 
camarário n.º 422/19, subscrito por Medidajustada – Construção Civil, Unipessoal, Lda., 
com o NIPC 514138947, com sede em rua Principal, n.º 56, Lavegadas, freguesia de Monte 
Redondo e Carreira, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano correspondente ao Lote n.º 53 do Loteamento Urbano sito na Quinta 
de Valdreanes, lugar de Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12995 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 16016. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/04/30, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e  republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante a o pedido de 
licenciamento da obra “Construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio urbano correspondente ao Lote n.º 53 do 
Loteamento Urbano sito na Quinta de Valdreanes, lugar de Portela, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 12995 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 16016, 
com o número de processo 422/19, com data de entrada em 2019/11/18, apresentado 
por Medidajustada – Construção Civil, Unipessoal, Lda., com o NIPC 514138947, com 
sede em rua Principal, n.º 56, Lavegadas, freguesia de Monte Redondo e Carreira. 
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Mais delibera informar a firma 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. 
 
 
9. Req.º nº 145/20, datado de 23/01/2020 - Proc.º n.º 12/20, datado de 23/01/2020 - 
Espaçoplás - Indústria e Comercialização de Plásticos, S.A. 
 
318 - Presente pedido com o registo n.º 145/20, datado de 23/01/2020, relativo a legalização 
de alterações e de ampliação de uma unidade industrial sita na rua da Alemanha, no lote 
6C da Zona Industrial da Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 10989, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
16842, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 12/20, com data de entrada de 23/01/2020, apresentado por Espaçoplás - 
Indústria e Comercialização de Plásticos, S.A., com o NIPC 505 820 811, com sede na 
Zona Industrial Casal da Lebre, Rua da Alemanha, Lote 6C, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento respetivo; 
 
Presente ata da conferência decisória relativa ao processo de regularização extraordinária, 
com o n.º 313/17, apresentado a 20/07/2017, que obteve, em reunião realizada a 
13/04/2018, deliberação favorável; 
 
Presente informação técnica, datada de 05/05/2020, 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 processo relativo a legalização de 
alterações e de ampliação de uma unidade industrial sita na rua da Alemanha, no lote 
6C da Zona Industrial da Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 10989, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 16842, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 12/20, com data de entrada de 23/01/2020, apresentado 
por Espaçoplás - Indústria e Comercialização de Plásticos, S.A., com o NIPC 505 820 
811, com sede na Zona Industrial Casal da Lebre, Rua da Alemanha, Lote 6C, freguesia 
e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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10. Req.º nº 387/20, datado de 10/03/2020 - Proc.º n.º 469/17, datado de 20/10/2017 - 
Vangest - Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 
 
319 - Presente pedido com o registo n.º 387/20, datado de 10/03/2020, relativo a alterações 
em obra, a realizar ao abrigo do artigo 83º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, no edifício em construção ao abrigo do 
alvará de licença de construção n.º 58/18, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 898 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 
1116, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 469/17, com data de entrada de 20/10/2017, apresentado por Vangest - 
Engenharia Financeira e Gestão, S.A., com o NIPC 503 536 725, com sede na estrada de 
Leiria, n.º 210, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura 
foi aprovado em reunião de Câmara de 20/01/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 11/03/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade das alterações apresentados, em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica datada de 6/05/2020, que atesta estar o processo de alterações 
apresentado em condições de ser deferido; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23º 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 
alterações em obra, a realizar ao abrigo do artigo 83º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, no 
edifício em construção ao abrigo do alvará de licença de construção n.º 58/18, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 898 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1116, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 469/17, com data de 
entrada de 20/10/2017, apresentado por Vangest - Engenharia Financeira E Gestão, 
S.A., com o NIPC 503 536 725, com sede na estrada de Leiria, n.º 210, Embra, freguesia 
e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a empresa requerente que deverá requerer o aditamento ao 
alvará n.º 70/18, apresentando para o efeito o respetivo original, nos termos do 
disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Req.º nº 237/20, datado de 10/02/2020 - Proc.º n.º 23/20, datado de 29/01/2020 - 
Vangest – Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 
 
320 - Presente pedido com o registo n.º 237/20, datado de 10/02/2020, relativo a legalização 
de construção de muro e vedação, no prédio sito na estrada de Leiria, Embra, Marinha 
Grande registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 11799 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 10607, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 23/20, com data de entrada de  
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29/01/2020, apresentado por Vangest – Engenharia Financeira e Gestão, S.A., com o 
NIPC 503536725, com sede na estrada de Leiria, n.º 210, Embra, freguesia e concelho da 
Marinha Grande; 
 
Presente parecer favorável emitido pela Infraestruturas de Portugal com a referência n.º 007-
2621659, nos termos do disposto no estatuto das estradas da rede rodoviária nacional, 
publicado em anexo à Lei n.º 34/2015, de 27/04; 
 
Presente informação técnica, datada de 30/04/2020, 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 muro e vedação, no prédio sito na estrada de Leiria, Embra, Marinha 
Grande registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
11799 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 10607, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 23/20, 
com data de entrada de 29/01/2020, apresentado por Vangest – Engenharia Financeira 
e Gestão, S.A., com o NIPC 503536725, com sede na estrada de Leiria, n.º 210, Embra, 
freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Req.º nº 497/20, datado de 06/05/2020 - Proc.º n.º 126/20, datado de 06/05/2020 - 
RTJ-Plásticos, S.A. 
 
321 - Presente pedido com o registo n.º 497/20, datado de 06/05/2020, relativo a legalização 
de ampliação de uma unidade industrial sita na rua da Indústria Metalúrgica, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 369, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 18720, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 126/20, com data de entrada de 06/05/2020, 
apresentado por RTJ-Plásticos, S.A., com o NIPC 502 626 704, com sede em Cumeiras – 
Embra, Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação 
do processo de licenciamento respetivo; 
 
Presente ata da conferência decisória relativa ao processo de regularização extraordinária, 
com o n.º 310/17, apresentado a 20/07/2017, que obteve, em reunião realizada a 3/05/2018, 
deliberação favorável; 
 
Presente informação técnica, datada de 12/05/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo relativo a legalização de 
ampliação de uma unidade industrial sita na rua da Indústria Metalúrgica, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 369, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 18720, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 126/20, com data de 
entrada de 06/05/2020, apresentado por RTJ-Plásticos, S.A., com o NIPC 502 626 704, 
com sede em Cumeiras – Embra, Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha 
Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Req.º nº 435/20, datado de 08/04/2020 - Proc.º n.º 521/18, datado de 05/12/2018 - 
José Fernandes Pires Vieira e Deolinda Monteiro Pereira Vieira 
 
322 - Presente requerimento n.º 435/20, datado de 2020/04/08, constante do processo 
camarário n.º 518/18, subscrito por José Fernandes Pires Vieira, com o NIF 157757293 e 
por Deolinda Monteiro Pereira Vieira, com o NIF 141340428, ambos residentes em rua dos 
Sobreiros, n.º 97, Nogueira, União das Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda, 
concelho de Viana do Castelo, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração 
e Ampliação de Moradia existente, Construção de Anexo e Muros de Vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral e rua do Sol, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3348 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 5532, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2020/02/26. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/04/17, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Alteração e 
Ampliação de Moradia existente, Construção de Anexo e Muros de Vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral e rua do Sol, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3348 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 5532, com o número de processo 521/18, com data de  
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entrada em 2018/12/05, apresentado por José Fernandes Pires Vieira, com o NIF 
157757293 e por Deolinda Monteiro Pereira Vieira, com o NIF 141340428, ambos 
residentes em rua dos Sobreiros, n.º 97, Nogueira, União das Freguesias de Nogueira, 
Meixedo e Vilar de Murteda, concelho de Viana do Castelo, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente o remate da faixa de a ceder ao domínio público, compreendida entre o 
muro de vedação a executar e a rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em calçada 
grossa de calcário, dando continuidade à valeta existente no prédio confinante a sul, 
bem como a execução de passeio público junto da rua do Sol, no troço compreendido 
entre a fachada da edificação existente e o limite nascente do prédio, em calçada de 
pedra calcária, com as dimensões de 0,05mx0,05x0,05m, com a dimensão e 
alinhamento constantes na peça gráfica correspondente à “Implantação (proposto)”, 
com o número “A.12a”, datada de “12/2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
215/20, datado de 2020/02/05. 
2. Cedência para domínio público das faixas de terreno com as áreas de 5,35m2 e de 
11,95m2, ao longo das frentes do prédio confinantes com a rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral e rua do Sol, respetivamente, conforme configuração constante da 
peça gráfica correspondente à “Implantação (proposto)”, com o número “A.12a”, 
datada de “12/2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 215/20, datado de 
2020/02/05, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Req.º nº 1656/19, datado de 03/10/2019 - Proc.º n.º 313/18, datado de 31/07/2018 - 
Caixa Económica Montepio Geral 
 
323 - Presente requerimento n.º 1656/19, datado de 2019/10/03, constante do processo 
camarário n.º 313/18, subscrito por Caixa Económica Montepio Geral, com o NIPC 
500792615, com sede em rua Castilho, n.º 5, freguesia de Santo António e concelho de 
Lisboa, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da obra de construção de 
uma moradia e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua do 
Fagundo, n.º 170, lugar de Fagundo, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 10187 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 20307, dispondo de projeto de arquitetura 
aprovado por deliberação camarária datada de 2019/07/01.  
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2019/10/09, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, , e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, 
a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
“Legalização da obra de construção de uma moradia e muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito em rua do Fagundo, n.º 170, lugar de Fagundo, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 10187 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 20307, com o número de processo 313/18, com data de entrada em 2018/07/31, 
apresentado por Caixa Económica Montepio Geral, com o NIPC 500792615, com sede 
em rua Castilho, n.º 5, freguesia de Santo António e concelho de Lisboa, com os 
seguintes condicionalismos: 
- Execução de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua do 
Fagundo, vindo a rematar junto ao muro do prédio vizinho, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Proposta Implantação”, com o número 
“desenho 01A”, datada de “fevereiro 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
306/19, datado de 2019/02/11. 
 
Mais delibera informar a requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Req.º nº 312/20, datado de 21/02/2020 - Proc.º n.º 95/07, datado de 06/02/2007 - 
Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda 
 
324 - Presente requerimento n.º 312/20, datado de 2020/02/21, constante do processo 
camarário n.º 95/07, subscrito por Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda., com 
o NIPC 501514546, com sede em rua da Relvinha, n.º 11, Machados, Boa Vista, freguesia 
de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento das 
alterações ao licenciamento da obra de “Construção de edifício de habitação multifamiliar”, a 
levar a efeito no Lote n.º 7 do Loteamento Urbano sito no lugar de Vergieiras, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o 
n.º 15572 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 
18245, incluindo a alteração à constituição da propriedade horizontal anteriormente 
aprovada, para a qual foi emitido o Alvará de Licença de Construção n.º 65/10, de 
2010/05/06. 
 
Presentes pareceres técnicos sobre o assunto, datados de 2020/04/07 e 2020/04/28, 
referentes, respetivamente, aos projetos das alterações de arquitetura e das especialidades. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de edifício de habitação multifamiliar”, a levar a efeito no Lote n.º 7 do 
Loteamento Urbano sito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o n.º 15572 e 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 
18245, incluindo a alteração à constituição da propriedade horizontal anteriormente 
aprovada, pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no n.º 3 do art. 83.º do 
referido regime jurídico. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Req.º nº 246/20, datado de 12/02/2020 - Proc.º n.º 325/18, datado de 06/08/2018 - 
Maria Júlia da Conceição Silva Alves e Henrique Clara Alves 
 
325 - Presente requerimento n.º 246/20, datado de 2020/02/12, constante do processo 
camarário n.º 325/18, subscrito por Maria Júlia da Conceição Silva Alves, com o NIF 
196197244 e por Henrique Clara Alves, com o NIF 152890718, ambos com residência em 
rua da Base Aérea, n.º 1251, lugar de Segodim, freguesia de Monte Real e Carvide, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento da 
obra de “Construção de edifício de habitação com dois fogos e muros de vedação”, incidente 
sobre um prédio urbano, sito na rua da Panificadora, lugar de Embra, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 
4433 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 
20347-P, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 84/19, datado de 
2019/09/23, com termo em 2020/09/22. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/05/11, referente ao projeto de 
alterações apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de edifício de habitação com dois fogos e muros de vedação”, incidente 
sobre um prédio urbano, sito na rua da Panificadora, lugar de Embra, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
sob o número 4433 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande 
sob o artigo número 20347-P, com o número de processo 325/18, com data de entrada 
em 2018/08/06, apresentado por Maria Júlia da Conceição Silva Alves, com o NIF 
196197244 e por Henrique Clara Alves, com o NIF 152890718, ambos com residência 
em rua da Base Aérea, n.º 1251, lugar de Segodim, freguesia de Monte Real e Carvide, 
concelho de Leiria, , o pedido de licenciamento das alterações à obra de “Construção 
de edifício de habitação com dois fogos e muros de vedação”, incidente sobre um 
prédio urbano, sito na rua da Panificadora, lugar de Embra, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o 
número 4433 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o 
artigo número 20347-P, pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no n.º 3 
do art. 83.º do referido regime jurídico. 
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Mais delibera informar os requerentes que deverão requerer o aditamento ao Alvará de 
Obras de Construção n.º 84/19, datado de 2019/09/23, da aprovação das alterações, 
nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Req.º nº 2075/19, datado de 17/12/2019 - Proc.º n.º 325/18, datado de 06/08/2018 - 
Maria Júlia da Conceição Silva Alves e Henrique Clara Alves 
 
326 - Presente processo camarário n.º 325/18, em nome de Maria Júlia da Conceição Silva 
Alves, com o NIF 196197244 e por Henrique Clara Alves, com o NIF 152890718, ambos 
com residência em rua da Base Aérea, n.º 1251, lugar de Segodim, freguesia de Monte Real 
e Carvide, concelho de Leiria, referente ao licenciamento da obra de “Construção de 
edifício de habitação com dois fogos e muros de vedação”, incidente sobre um prédio 
urbano, sito na rua da Panificadora, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 4433 e 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 20347-
P, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 84/19, datado de 2019/09/23, 
com termo em 2020/09/22. 
 
Presente requerimento n.º 2075/19, datado de 2019/12/17, pelo qual é solicitada a emissão 
de certidão comprovativa em como o edifício em causa, satisfaz os requisitos legais para a 
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 136/2014, de 09/09. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/05/11, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, 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. 
 
 
18. Req.º nº 476/20, datado de 24/07/2020 - Proc.º n.º 205/19, datado de 07/06/2019 - 
Tubofuro - Tubos em PVC S.A. 
 
327 - Presente pedido com o registo n.º 476/20, datado de 27/04/2020, relativo a alterações 
em obra da construção de um edifício destinado a comércio, serviços e armazém e 
respetivos muros de vedação e de contenção de terras, no prédio registado na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 3057 e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo n.º 3325, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 205/19, com data de entrada de 07/06/2019, 
apresentado por TUBOFURO - TUBOS EM PVC SA, com o NIPC 504 086 685, com sede na 
avenida do Brasil, n.º 1, 9º, freguesia de Alvalade e concelho de Lisboa, cujo alvará de  
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licença de construção, com o n.º 102/19, emitido a 26/12/2019 se encontra em vigor até 
25/12/2021; 
 
Presente informação técnica, datada de 13/05/2020, que atesta encontrar-se o pedido 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 de 
alterações, a realizar em obra, titulada pelo alvará de licença de construção, com o n.º 
102/19, emitido a 26/12/2019 se encontra em vigor até 25/12/2021, que se reporta à 
construção de um edifício destinado a comércio, serviços e armazém e respetivos 
muros de vedação e de contenção de terras, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 3057 e inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo n.º 3325, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 205/19, com data de entrada de 
07/06/2019, apresentado por TUBOFURO - TUBOS EM PVC SA, com o NIPC 504 086 
685, com sede na avenida do Brasil, n.º 1, 9º, freguesia de Alvalade e concelho de 
Lisboa. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE, deverá requerer o 
aditamento ao alvará n.º 102/19, apresentando para o efeito o respetivo original. 
2 - Mantêm-se os demais condicionalismos expressos na deliberação municipal 
datada de 30/09/2019, comunicada pelo ofício n.º 1214/19, de 6/11/2019 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. Req.º nº 2132/19, datado de 26/12/2019 - Proc.º n.º 463/19, datado de 26/12/2019- 
Júlio Luna Perez 
 
328 - Presente pedido com o registo n.º 2132/19, datado de 26/12/2019, relativo a 
legalização de alterações efetuadas num edifício sito na rua do Mar, n.º 27, Praia da Vieira, 
no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 2620 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2232, da freguesia de Vieira de Leiria e 
concelho da-Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 463/19, com 
data de entrada de 26/12/2019, apresentado por Júlio Luna Perez, com o NIF 173 664 180, 
residente na rua do Mar, n.º 27, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho da 
Marinha Grande; 
 
Presente informação técnica, datada de 11/05/2020, 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 
legalização de alterações efetuadas num edifício sito na rua do Mar, n.º 27, Praia da  
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Vieira, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o n.º 2620 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2232, da freguesia de 
Vieira de Leiria e concelho da-Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 463/19, com data de entrada de 26/12/2019, apresentado por Júlio 
Luna Perez, com o NIF 173 664 180, residente na rua do Mar, n.º 27, Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará de legalização, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
3 – Nos termos do artigo 94.º do RMEUMG, as obras nas praias do concelho são 
suspensas do dia 1 de julho até 31 de agosto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. Req.º nº 14/20, datado de 08/01/2020 - Proc.º n.º 88/10, datado de 30/04/2010 - 
Joaquim Alves da Cruz, Lda. 
 
329 - Presente requerimento n.º 14/20, de 08/01/2020, apresentado por sociedade Joaquim 
Alves da Cruz, Lda., com o número de identificação fiscal 501 932 917, com sede na Rua 
Guilherme Pereira Roldão, n.º 27, r/c, Salgueiro, 2430 – 298 Marinha Grande, a solicitar a 
realização de vistoria às obras de urbanização realizadas no âmbito do processo de 
licenciamento n.º 88/10, para o qual foi emitido o Alvará de Loteamento n.º 41/11, de 18 de 
maio, e que respeita à construção de moradia com obras de urbanização, sita na Rua da 
Beira Baixa, Trutas, freguesia e concelho da Marinha Grande, com vista à sua receção 
definitiva e à libertação do montante retido da garantia bancária n.º 00125- 02-1804549, do 
Banco Comercial Português, prestada pela requerente como garante da boa e regular 
execução das respetivas obras de urbanização, tendo as mesmas sido rececionadas 
provisoriamente por deliberação camarária toma da reunião de 28/11/2014; 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, datado de 13/05/2020, referindo que é possível 
proceder à receção definitiva das obras de urbanização realizadas no âmbito do PC n.º88/10, 
sito na Rua da Beira Baixa, lugar das Trutas, freguesia e concelho da Marinha Grande uma 
vez que as mesmas se encontram em boas condições de conservação e manutenção; 
 
Presente, igualmente, Auto de Vistoria, datado de 13/05/2020, propondo a receção definitiva 
das obras de urbanização em causa; 
 
Após análise da pretensão apresentada pela sociedade requerente, e face ao teor do 
auto e relatório de vistoria, datados de 13/05/2020, de acordo com o disposto no n.º 5 do 
artigo 54.º e no artigo 87.º, ambos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março e pela Lei n.º 28/2010, de 2 de 
setembro, que aprovou o Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação – RJUE, a 
Câmara delibera: 
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1) DEFERIR o pedido de receção definitiva das infraestruturas executadas no âmbito do 
processo de licenciamento de construção de edifício e muros com obras de 
urbanização,  n.º 88/10 titulado por sociedade Joaquim Alves da Cruz, Lda, com o 
número de identificação de pessoa coletiva 501 932 917, com sede na Rua Guilherme 
Pereira Roldão, n.º 27, r/c, lugar de Salgueiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
incidente sobre o prédio sito na Rua da Beira Baixa, lugar de Trutas, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o numero 12.127 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo numero 
1388 da respetiva freguesia, nomeadamente requalificação do troço de arruamento 
contiguo ao prédio objeto da operação urbanística, com execução de passeio, conforme 
proposto pela Comissão de Vistoria nos seus relatório e auto datados de 13 de maio de 
2020, uma vez que as mesmas se encontravam em boas condições de conservação e 
manutenção. 
 
2) MANDAR LIBERTAR o montante de 594,02€ (quinhentos e noventa e quatro euros e 
dois cêntimos) que corresponde ao montante atual da garantia bancária n.º 00125-02-
1804549, do Banco Comercial Português, S.A., no montante inicial de 10.104,80€ (dez 
mil cento e quatro euros e oitenta cêntimos), prestada pela requerente como garante da 
boa e regular execução das respetivas obras de urbanização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. Req.º nº 235/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 37/20, datado de 07/02/2020 - Luís 
Carlos Fernandes Matias 
 
330 - Presente requerimento n.º 235//20, datado de 2020/02/07, constante do processo 
camarário n.º 37/20, subscrito por Luís Carlos Fernandes Matias, com o NIF 237288478, 
com residência em rua Pinhal Manso, n.º 2, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inerente ao pedido de licenciamento de Obras de Urbanização, tendo em vista dotar o prédio 
rústico sito em Serrado, lugar de Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 20650 inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo n.º 8135 e na matriz predial urbana sob o artigo n.º 830 e 833, da 
infraestrutura de Rede de Abastecimento de Água, face ao pedido de licenciamento da obra 
de “Construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação”, constante do Processo 
n.º 110/19, apresentado por Luís Carlos Fernandes Matias. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/02/20, a enquadrar devidamente a 
pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições para que a mesma seja 
submetida a deliberação camarária. 
 
Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela 
recaiu, a Câmara delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do disposto no art. 26.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE, as Obras de Urbanização tendo em vista 
dotar o prédio rústico sito em Serrado, lugar de Escoura, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o n.º 20650 inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 8135 e na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 830 e 833, da infraestrutura de Rede de Abastecimento de 
Água, face ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia  
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unifamiliar e muro de vedação”, constante do Processo n.º 110/19, apresentado por 
LUÍS CARLOS FERNANDES MATIAS, com o condicionalismo da prestação de caução 
destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de Urbanização, nos termos 
do art. 54.º do RJUE, no valor de € 590,83 (quinhentos e noventa euros e oitenta e três 
cêntimos). 
 
Delibera ainda, nos termos do art. 53.º do RJUE, estabelecer um prazo de execução de 
1 ano para a realização das respetivas obras de urbanização. 
 
Mais informa que deverá comunicar aos respetivos serviços, o início das obras de 
urbanização a levar a efeito. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
22. “Reabilitação da rede viária na freguesia da Marinha Grande – CP nº 34/2019” – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
331 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “MATOS 
E NEVES, L.DA”, para a execução da obra designada por “REABILITAÇÃO DA REDE 
VIÁRIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 06PG2020, de 6 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE”, em que é 
cocontratante a firma “MATOS E NEVES, L.DA”, delibera aprovar o Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. “Alteração do traçado da Rua da Soprem – CP nº 06/2020” – Aprovação do Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
332 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “MATOS 
E NEVES, L.DA”, para a execução da obra designada por “ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA 
RUA DA SOPREM”. 
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Presente informação da DQV, com a ref.ª 07PG2020, de 6 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA RUA DA SOPREM”, em que é cocontratante a firma 
“MATOS E NEVES, L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

24. Requalificação da Cantina Escolar da Embra- Concurso Público n. º 22/2018. 
Aprovação de trabalhos complementares, trabalhos a menos e retificação de peça do 
projeto de arquitetura 
 
333 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência MO/07/2020 de 30 de abril de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Requalificação da Cantina Escolar da 
Embra” adjudicada à empresa A Encosta - Construções, SA, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços acordados, 
no valor de 8.110,50 € (oito mil cento e dez euros e cinquenta cêntimos), acrescidos de IVA à 
taxa legal; 
- a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 5.866,70 € (cinco mil oitocentos e sessenta 
e seis euros e setenta cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal; 
- a aprovação de Projeto Arquitetura retificado - Desenho n.º 02-13A. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e dos artigos 370.º nº2, 373.º, 374.º,  
378.º e 379º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de 
empreitada de “Requalificação da Cantina Escolar da Embra” delibera: 
 

a) a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços 
acordados, no valor de 8.110,50 € (oito mil cento e dez euros e cinquenta 
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal, nos termos do nº 2 do artº 370º do 
Código dos Contratos Públicos; 
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b) a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 5.866,70 € (cinco mil oitocentos 
e sessenta e seis euros e setenta cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com o artº 379º do Código dos Contratos Públicos; 

c) A fixação do prazo de execução em 12 dias e a consequente prorrogação do 
prazo de execução inicial da empreitada pelo mesmo período de tempo; 

d) a aprovação de Projeto Arquitetura retificado - Desenho n.º 02-13A. 
e) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 

DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 

25. Aumento temporário das áreas ocupadas por esplanadas dos estabelecimentos de 
restauração e bebidas e isenção das taxas associadas 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Dado que os estabelecimentos de restauração já abriam hoje, dia 18, esta medida só peca 
por tardia. Relembro que os proprietários vão ter de se adaptar e hoje já estão a trabalhar 
com uma ocupação de apenas 1/3 da sua capacidade, isto quer dizer que já hoje precisavam 
de ter autorização  
Relembro apenas que na passada quinta-feira tivemos uma reunião extraordinária onde este 
ponto poderia ter sido incluído e teríamos dado a conhecer antecipadamente à sua abertura, 
aos donos dos estabelecimentos, tal como fizeram os concelhos vizinhos.” 
  
 

Seguidamente, foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
334 - Considerando que no dia 11 de março de 2020, através dos Decretos do Presidente da 
República nº 14-A/2020, de 18 de março e nº 17-A/2020, de 2 de abril, foi declarado o estado 
de emergência devido à situação de emergência de saúde pública causada pelo novo 
Coronavírus;  
 
Considerando que os Decretos n.º 2-A/2020, de 20 de março e n.º 2-B/2020, de 2 de abril, 
regulamentaram o estado de emergência e asseguraram o tratamento da doença de forma a 
evitar a sua propagação;  
 
Considerando que o Decreto Lei nº 10-A-2020, de 13 de março, veio estabelecer um 
conjunto de medidas excecionais e temporárias, relativas à situação epidemiológica, 
definindo no seu artigo 12º as restrições de acesso aos estabelecimentos de restauração ou 
de bebidas e de estabelecimentos comerciais;  
 
Considerando que a Portaria 71/2020, de 15 de março veio definir as regras de ocupação 
dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas, prevendo a redução em um terço da 
sua capacidade de ocupação; 
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Considerando que essa redução teve por base as áreas de ocupação, de acordo com o 
número de lugares sentados e o de pé, que se encontram definidas no artigo 133º do 
Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, na redação atual.  
 
Considerando que o rigor no cumprimento das medidas impostas, obrigaram à suspensão da 
atividade económica de muitos estabelecimentos de restauração e bebidas.  
 
Considerando que os estabelecimentos de restauração e bebidas retomam a atividade, a 
partir do dia 18 de maio de 2020, limitados a um terço da sua capacidade de ocupação;  
 
Considerando que a Orientação nº 23/2020, de 8 de maio, da Direção-Geral de Saúde, 
recomenda a redução da capacidade máxima do estabelecimento, por forma a assegurar o 
distanciamento de dois metros, privilegiando a utilização dos espaços exteriores destinados 
a esplanadas;  
 
Considerando que a utilização dos estabelecimentos de restauração e bebidas, pelas suas 
características, podem ser locais de transmissão da infeção, quer por contacto direto e/ou 
indireto;  
 
Considerando a importância de minimizar a transmissão da doença mantendo a segurança 
dos clientes e dos trabalhadores do estabelecimento;  
 
Considerando a necessidade de apoiar este setor de atividade que foi fortemente atingido 
pela crise Covid-19 e assim garantir a retoma da economia do concelho;  
 
Considerando que a Lei nº 6/2000, de 10 de abril, veio criar um regime excecional que 
permite à câmara municipal, ao abrigo do disposto no nº 9 do artigo 16º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, na sua redação atual, conceder a isenção, total ou parcial de tributos 
municipais em situações devidamente fundamentadas e diretamente relacionadas com as 
medidas de combate à pandemia da doença COVID-19, dispensando-se da necessidade de 
aprovação de regulamento pela assembleia municipal, não podendo nesses casos a isenção 
ou redução ter duração superior ao termo do ano civil em curso.  
 
Assim, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 2º da Lei nº 6/2020, de 10 de abril, a 
câmara municipal delibera aprovar, a isenção excecional das taxas associadas ao 
aumento da área das esplanadas, até ao final do ano de 2020, aos operadores 
económicos que manifestem interesse por escrito, respeitando as condições 
constantes no anexo I, que faz parte integrante da presente deliberação.  
 
Mais delibera, nos termos do nº 3 do artigo 2º da Lei nº 6/2020, de 10 de abril, 
comunicar ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas, as 
isenções concedidas.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:00 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.  

 
 


