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Aos dezoito dias do mês de junho 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; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:30 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 7, da reunião ordinária do dia 09 de março de 2020 
2. Aprovação da ata n.º 8, da reunião extraordinária do dia 17 de março de 2020 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

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

4. I/351/2020 - Alteração do sentido de trânsito na Travessa Augusto Costa   
5. Pedido para colocação de uma passadeira em cima de uma lomba sinusoidal, na Rua de 
S. Pedro Guarda Nova - Marinha Grande. 
6. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 3 – P.A. n.º 11/2017 - Aprovação do 
Projeto de Execução 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

7. Req.º nº 1876/19, datado de 13/11/2019 - Proc.º n.º 414/19, datado de 13/11/2019 - Paulo 
Jorge Ferreira de Sousa 
8. Req.º nº 396/20, datado de 11/03/2020 - Proc.º n.º 90/20, datado de 11/03/2020 - Ana 
Paula Dias Graça 
9. Req.º nº 1875/19, datado de 13/11/2019 - Proc.º n.º 413/19, datado de 13/11/2019 - Paulo 
Jorge Ferreira de Sousa 
10. Req.º nº 286/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 475/16, datado de 11/11/2016 - Cátia 
Alexandra Domingues Lourenço e Pedro Miguel Domingues Conde 
11. Req.º nº 576/20, datado de 01/06/2020 - Proc.º n.º 62/20, datado de 24/02/2020 – 
Armando Barria Mourão 
12. Req.º nº 590/20, datado de 03/06/2020 - Proc.º n.º 152/20, datado de 03/06/2020 - João 
Eduardo Andrade Santos Pereira 
13. Req.º nº 575/20, datado de 01/06/2020 - Proc.º n.º 148/20, datado de 01/06/2020 - 
Tropicalbreak - Unipessoal Lda. 
14. Req.º nº 2142/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 465/19, datado de 30/12/2019 - Joni 
Rocha Vieira e Marisa Ferreira Caetano 
15. Req.º nº 2143/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 466/19, datado de 30/12/2019 - Joni 
Rocha Vieira e Marisa Ferreira Caetano 
16. Req.º nº 555/20, datado de 27/05/2020 - Proc.º n.º 217/19, datado de 19/06/2019 – Maria 
Cristina Guerra Luís da Cruz e Mário Carvalheiro da Cruz 
17. Req.º nº 556/20, datado de 27/05/2020 - Proc.º n.º 158/19, datado de 30/04/2019 – Maria 
Cristina Guerra Luís da Cruz e Mário Carvalheiro da Cruz 
18. Req.º nº 488/20, datado de 05/05/2020 - Proc.º n.º 180/19, datado de 17/05/2019 – 
António Manuel Rocha Santos 
19. Req.º nº 378/20, datado de 09/03/2020 - Proc.º n.º 44/19, datado de 06/02/2019 - Sofia 
Alexandra Fabião Crespo 
20. Req.º nº 400/20, datado de 11/03/2020 - Proc.º n.º 441/13, datado de 26/11/2013 - Vera 
Luci Mendes Vinagre Ferreira Artilheiro 
21. Req.º nº 585/20, datado de 03/06/2020 - Proc.º n.º 502/18, datado de 22/11/2018 - 
Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia e Diogo Manuel Rodrigues Garcia 
22. Req.º nº 592/20, datado de 04/06/2020, Req.º n, 1919/19, datado de 15/11/2019 - Proc.º 
n.º 421/19, datado de 15/11/2019 - Manuel Joaquim Moita Paulo e Isalina de Jesus Ribeiro 
Coelho Paulo 
23. Req.º nº 462/20, datado de 22/04/2020 - Proc.º n.º 112/20, datado de 22/04/2020 - Sónia 
Evette Monteiro 
24. Req.º nº 457/20, datado de 17/04/2020 - Proc.º n.º 417/18, datado de 02/10/2018 - Jorge 
Manuel Ferreira Duarte e Elisabete Gaspar Pedro Duarte 
25. Req.º nº 595/20, datado de 04/06/2020 - Proc.º n.º 153/20, datado de 04/06-2020 - 
Alcapredial - Investimento e Imobiliário S.A. 
26. Req.º nº 330/20, datado de 27/02/2020 - Proc.º n.º 430/19, datado de 29/112019 - 
Estefânio Oliveira Martins, Helena Maria dos Santos Pires, Paulo Cesar Correia Vicente, 
Isabel Margarida de Sousa Amado Patrício e Pedro Miguel Vieira Maria da Silva 
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27. Req.º nº 598/20, datado de 05/06/2020 - Proc.º n.º 154/20 datado de 05/06/2020 - RP 
High Tech, Lda. 
28. Req.º nº 607/20, datado de 17/04/2020 - Proc.º n.º 154/20 datado de 05/06/2020- RP 
High Tech, Lda 
29. Req.º nº 409/20, datado de 13/03/2020 - Proc.º n.º 97/20, datado de 13/03/2020 – Ulisses 
Manuel Lopes Fortunato 
30. Req.º nº 1166/19, datado de 09/07/2020 - Proc.º n.º 243/19, datado de 09/07/2019 - 
Maria Rosa Miranda - Cabeça de Casal da Herança de 
31. Req.º nº 1810/18, datado de 08/10/2018 - Proc.º n.º 425/18, datado de 08/10/2018 - 
Amélia Luz Pereira Saraiva 
32. Req.º nº 547/18, datado de 16/03/2018 - Proc.º n.º 92/18, datado de 16/036/2018 - 
Subcilva - Sociedade de Construções, Lda 
33. Req.º nº 264/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 124/2020, datado de 14/02/2020 - 
José Pires de Sousa 
34. E/13179/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - CANAS, S.A. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

35. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
36. Redução de 50% nas faturas de água, águas residuais e resíduos sólidos, relativas ao 
consumo dos meses de julho, agosto e setembro para todos os concessionários das praias 
do Concelho da Marinha Grande 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

37. Medidas excecionais. Movimento associativo do concelho da Marinha Grande. 
Prorrogação de prazos  
38. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza social.  
39. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do inquilino residente 
na Rua Prof. Melo Vieira, Bl 3, 1.ºdireito - Casal de Malta- Marinha Grande, por motivo de 
alteração na composição e rendimentos do agregado familiar.  
40. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à família no 
concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de janeiro e 31 de março de 2020  
41. Adenda ao contrato comodato- Corpo Nacional de Escutas CNE Escutismo Católico 
Português. Adenda- Antigo edifício da escola básica da Passagem- Vieira de Leiria.  
42. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – Rotary Club 
da Marinha Grande – Todos pela Marinha- a Marinha por Todos.  
 
ATIVIDADE FÍSICA 

43. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Judo Clube da Marinha Grande  
44. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de apoio 
financeiro no ano de 2020  
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EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

45. Aprovação de minuta de protocolo de cedência de equipamento - tablets e carrinhos de 
transporte - entre a CIMRL e o Município da Marinha Grande, no âmbito da Atividade 3 
“Descobrir a Região de Leiria - Promoção da Educação para o Património” do Plano Inovador 
e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar.  
46. Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) - Aprovação de 
minuta de contrato de comodato a celebrar com os Agrupamentos de Escolas do Município.  
47. Contrato avulso n.º 85/2019 – Prestação de serviços de atividades de animação e apoio 
à família (AAAF), componente e apoio à família (CAF) e dinamização de bibliotecas 
escolares – Lotes um e dois – Suspensão do contrato e prorrogação  
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

48. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 – Área cultural 
- Associação Cultural e Recreativa da Comeira - Conclusão da reabilitação das instalações 
da associação  
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

49. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em veículo 
automóvel – Contentor do lixo deslocado por ação do vento forte – “Depressão Helena” – 
Apreciação – Proposta de indeferimento – Audiência prévia. 
50. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em veículo 
automóvel – Tempestade “Leslie” – Apreciação – Proposta de indeferimento – Audiência 
prévia. 
51. Pedido de indemnização - Danos em veículo automóvel – Buraco na Rua da Indústria 
Metalúrgica – Concorrência de culpas – Audiência prévia. 
52. Projeto de Regulamento de uso do fogo e de limpeza de terrenos - Fim do período de 
consulta pública - Decisão final 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

53. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Fase 1 - Concurso público n.º 19/2020. 
Deliberação inicial. 
54. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Requalificação da Rua Aníbal Bettencourt em S. Pedro de 
Moel - Concurso público n.º 08/2019 
55. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Rede de saneamento de águas residuais domésticas da 
Amieira e Charneca da Amieira - fase 1 - Concurso público n.º 12/2019 
56. RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL - Alteração do traçado da rua da SOPREM- 
Concurso público n.º 06/2020 
57. Obras de Acalmia de Tráfego- desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira 
Venâncio- Concurso público n.º 05/2020 - Ratificação de despacho 
58. Rede de abastecimento de águas da Amieira - Fase 2 – Concurso Público n.º 09/2020 –
Listas de erros e omissões - Ratificação de despacho 
59. Reabilitação da Rua das Lagoinhas- Concurso público n.º 14/2020-listas de erros e 
omissões e esclarecimentos - Ratificação de despacho 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e informou o seguinte: 
 

• Festas da Cidade – este ano havia um grande cartaz, melhores condições, mas 
ouvidas as associações, a opinião é de que o evento deve ser cancelado, porque 
seria muito difícil cumprir as regras para o mesmo. As próprias coletividades também 
cancelaram os seus eventos anuais. 

• Época balnear – as orientações chegaram a 28 de maio. A Câmara está a tentar 
organizar outro tipo de eventos, dada a proibição de grandes eventos até 30 de 
setembro. Tem já “alinhavado” um evento para S. Pedro e para a Vieira, aguardando 
o parecer da Delegada de Saúde.  
Em S. Pedro é mais fácil cumprir as regras, na Praia da Vieira é um pouco mais 
difícil. 
Seguidamente deu a conhecer as propostas de animação que estão pensadas. 

• Jardins de Infância – abriram no dia 1 de junho, está tudo a correr bem, funcionam a 
cerca de 50%, também com atividades de animação. 
 

A Sr.ª Presidente acrescentou que no próximo dia 20 se vai iniciar os trabalhos dos 
alunos que integram o projeto sobre a praia de S. Pedro, que a CMMG assinou em 
conjunto com a Universidade de Coimbra. 
Vai haver frigoríficos pintados a servir de biblioteca, para que as pessoas levem um 
livro, leiam e devolvam. Vão ser instalados por cima das casas de banho. 
 
 

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 referente a munícipes 
  
1.1. Sujidade nas praias 
Dado que a situação se mantém, ou seja, a sujidade da praia de Vieira de Leiria, venho 
renovar a solicitação de que a limpeza seja efetuada com qualidade e sugerir que sejam 
tomadas medidas preventivas, nomeadamente, evitar que os resíduos florestais fiquem 
retidos na foz do rio liz. – Email do Sr. Mário Freitas de Almeida 
  
1.2. Intervenção em garagens de prédio de habitação social  
O estado degradado circundante à rua professor Melo Vieira, pertença do município, 
nomeadamente as garagens que não têm manutenção há muitos anos e diria décadas, 
tendo falta de pintura exterior, ainda telhas de origem e que a legislação já não permite por 
se tratar de material cancerígeno, telhas partidas e soltas, etc. 
Aproveito também para chamar a atenção para o desleixo e o abuso das  companhias de 
telecomunicações que aqui adicionam fios sem os esticar, fixar e colocar dentro de 
calhas e caixas de "derivação" (que a serem colocadas devem ser de material não ferroso)    
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2. Intervenção em espaço urbano/desportivo público 
  
2.1. S. Pedro de Moel 
Ponto de situação das intervenções em S. Pedro de Moel, Vieira de Leiria e restantes praias 
do oncelho. 
  
2.2. Cultura e turismo 
Ponto de situação da Programação cultural e animação turística para as principais praias do 
concelho (S. pedro de Moel e Vieira de Leiria). 
  
2.3. Época Balnear: planeamento  
Que intervenções foram ou vão ser feitas? Há algum programa oficial de abertura da época 
balnear? 
  
2.4. Ponto de situação do Fundo de Emergência Social 
Qual o ponto de situação do Fundo de Emergência Social. O MpM já se pronunciou, quando 
vamos dará andamento a esta situação que é urgente? 
  
2.5. 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.” 
  
Voltei a pedir esta informação no dia 04.05.2020, mandei um email para o seu gabinete cf. 
solicitado na própria reunião. Até ao momento ainda não me foi disponibilizada. 
  
Voltei a solicitar a informação no dia 18.05.2020, no dia 01.06.2020, reitero o pedido 
hoje pela 6.ª vez. 
  
2.6. Mercado Municipal 
Quando é que fazemos discussão sobre o novo Mercado? 
  
2.7. Ano lectivo 2020/2021 
Rede escolar para o ano lectivo 2020/2021 e qual a oferta formativa? 
Há previsão d/e fecho das escolas? 
Como estão programadas as AEC’s, CAF/AAAF e refeições escolares?” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Cemitérios – desde novembro que se vem a agravar a situação, continua tudo a 
gerar muitas reclamações, porque antes desta empresa entrar tudo corria bem. 
Entende que se os serviços não satisfazem, o contrato deve ser alterado. As 
funerárias também estão descontentes. A inumação contratada pelos munícipes só 
prevê abertura e não o fecho das sepulturas. Pretende saber o que já foi feito para 
resolver a situação. 
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• Movimento associativo – a CDU está a acompanhar a situação, que é muito crítica, e 
algumas associações estão prestes a fechar portas, porque muitas viviam das suas 
festas, que não podem realizar. 
Mas as suas despesas continuam, já lá vão mais de 3 meses, e em 27 de março 
tinha aqui sido aprovado um apoio, que soube depois que não tinha enquadramento 
jurídico. Quer saber o que se pode fazer, pois não soube mais nada. 
Esta situação das coletividades não pode esperar mais, tem de se marcar uma 
reunião para falar sobre este assunto e encontrar uma solução rapidamente, senão o 
movimento associativo sairá muito penalizado, e todas as coletividades são 
necessárias nas várias áreas: cultura, desporto, ação social. 

• Trabalhadoras das AAAF’s e CAF’s – já estão todas a trabalhar? Como está a 
situação de trabalharem no mês de agosto? Há forma de solucionar o problema dos 
2 meses sem receberem? 
A Vereadora Ana já avançou uma solução, dado que a Câmara não pode contratar 
diretamente, e salvaguardar o seu posto de trabalho parece-lhe justo. 

• Mercado – já há data para a abertura da carne e do peixe? 
A contagem das pessoas para entrarem é muito apertada e há uma fila grande, 
quando agora nos supermercados já não é assim. 
Também não percebe como é que a circulação nos corredores só tem um sentido, 
quando os corredores são muito largos. Deveria ter dois sentidos, porque há espaço. 

• Festas da Cidade – pretende saber quantas associações responderam ao e-mail 
enviado, e não havendo festas, se está previsto afetar o valor que lhes estava 
destinado, para colmatar as suas perdas. 

• Qual a agenda para a Casa da Cultura? Já abriu?  
 
 
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. 
  
a)    Faz hoje um mês questionei sobre os danos causados nas campas no cemitério da 

Marinha, no seguimento da presença de munícipes na reunião de camara de fevereiro.  
A Sra Presidente, informou os munícipes 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. 
Uma vez mais questiono qual o ponto de situação? 
  

b)     Na última reunião questionei se a Câmara tinha limpo os seus terrenos para prevenção 
dos incêndios, bem como o estado em que estavam a limpeza das propriedades 
privadas. A Sra Presidente disse que ia inteirar-se e que informaria. Até agora não 
recebi essa informação. 
No entanto, tive conhecimento que só agora é que está a decorrer um concurso para a 
limpezas dos terrenos municipais, quando a data limite para se proceder à limpeza 
terminou a 31 de maio. 
Todos os membros do executivo recebemos um mail que refere um terreno na Rua do 
Ponto da Boavista. Já por diversas vezes falei aqui deste terreno, vedado, no meio de 
prédios, parece um matagal, com bichos, ratos, cobras, constituindo um perigo para a 
saúde publica, para alem do perigo de incêndios. Antes de aconteceu algo indesejável, 
sugiro que a Sra Presidente informe a Proteção Civil do caso, e que se desloquem ao 
local para sanar o problema.  
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Também a sul do PME existe um terreno da câmara que não está limpo, tendo mato 
muito alto. Existe uma rua nestes terrenos, desde o parque de estacionamento da PME 
até à Rua das Hortinhas, que PROPONHO seja aberta para melhor fluxo do trânsito em 
dias de mercado. 
  

c)     Apoios às associações, clubes e coletividades 
Volto a questionar sobre o apoio às Associações, coletividades e aos Clubes, que este 
executivo aprovou em 23 de Março e a Sra Presidente insiste em não preparar, numa 
clara intenção de não apoiar estas entidades. No final da última reunião enviei o 
formulário do pedido de apoio, a minuta do contrato e as condições de atribuição de 
uma outra autarquia, para ajudar na preparação do dossier 
Na última reunião de camara ficou de agendar uma reunião para conhecermos o 
problema do 1º de janeiro, Ordem. Porque não foi realizada para solucionar o problema 
em definitivo? 

  
d) “Praia com qualidade de ouro”, atribuído pela associação Quercus, às praias de S. Pedro, 

Praia Velha e Pedras Negras, com o critério de terem a qualidade da água excelente 
nos últimos 5 anos. 
O Programa Bandeira Azul é um programa de educação para o desenvolvimento 
sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção 
portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental. É muito mais ambicioso e de 
maior reconhecimento, pois para alem da avaliação da qualidade da água, avalia: 

1. Informação e educação ambiental 
2. Gestao ambiental e equipamentos 
3. Segurança e Serviços 
O MPM tem PROPOSTO todos os anos que a Câmara apresente uma candidatura às 
nossas praias, para criar uma maior visibilidade turística e melhorar o nível das praias. 
Qual a razão por que a Câmara insiste em não se candidatar? 
  

e)     Ainda no âmbito das praias, a época balnear inicia no próximo sábado, mas o parque 
de autocaravanas na Foz do Liz continua em estado lastimável. 
Este parque tem uma enorme potencialidade e poderia contribuir para dinamizar o 
comércio e a restauração local da Praia e da Vieira. 
Os autocaravanistas, para permanecerem no local necessitam dum espaço limpo, água 
potável, eletricidade, ponto de receção de águas sujas e de cassetes químicas. 
Sabemos que esta infraestrutura pertence à APA, mas isso não pode ser desculpa para 
a Câmara não intervir e criar no seu território condições mínimas apropriadas a esta 
atividade 
  

f)      Corte das árvores na Av. Dr. José Henriques Vareda 
 
HISTÓRICO: 
- este projeto veio à reunião de câmara em 21/12/2018, uma sexta-feira, véspera de Natal, 
junto com 64 pontos na agenda, milhares de documentos, mais de 1 Gb de informação.  
- O projeto deste troço da ciclovia, que a Sra presidente/vereador Caetano apresentou na 
reunião de câmara, trazia já a ciclovia a passar por cima das árvores. Ou seja, desde o 
primeiro momento, a intenção da presidente era de cortar as árvores. 
- a obra foi iniciada e por volta de agosto do ano passado, a obra parou, antes de chegar às 
árvores. Três meses depois, na reunião de 25/11/2019, questionei o que se estava a passar 
com a ciclovia e porque estava parada. O Caetano respondeu o seguinte: 
"Ciclovia ao longo da Av.ª José Vareda, frente ao Minipreço – este projeto e um outro estão 
parados para se avaliar se se cortarão algumas árvores, todas ou nenhumas. É por isto que  
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a obra está parada. Está a ser avaliado, para que haja o mínimo dano possível para a 
natureza." 
- desde então não tivemos mais nenhuma informação. O que se depreendia é que a Câmara 
estivesse a fazer um projeto de alteração, mas "contornar" as árvores, não as cortando. 
- percebi então que o vereador Caetano sabia que as árvores iam ser cortadas, portanto o 
"haver o mínimo dano possível para a natureza" seria cortar as árvores 
  
CORTE – 12 de junho 2020 
- Na sexta-feira, pouco depois das 8h ia para a empresa, e ao passar ali vi um enorme 
aparato, com dois policias, máquinas, um camião e alguns trabalhadores de colete. Parei e 
abordei-os, identificando-me como vereador. O encarregado chegou até mim e questionei o 
que ia fazer. Disse-me que a sua empresa tinha recebido da IP uma ordem de serviço para 
cortar ali algumas árvores. 
- de imediato telefonei ao vereador Caetano (apesar da hora madrugadora) e perguntei-lhe 
se sabia o que ali estava a acontecer. Disse que sim, que estava a par do corte daquelas 
árvores. 
- percebi de imediato que a presidente e o vereador Caetano sabiam e não valia a pena 
insistir que ali viesse (era a minha intenção) para suspender os trabalhos. 
- enquanto os trabalhos continuavam, fiquei a falar com um dos policias até que o 
encarregado chegou até nós dizendo que tinha ali o mail, que até podia ler. Eu pedi que sim, 
e ele veio para o meu lado para ambos lermos o mail. Dizia: "cortar 3 eucaliptos de grande 
porte, em bom estado". Dizia ainda para cortar 1 pinheiro, e isto é para "passar a ciclovia". 
Ainda referia o corte de mais 4 árvores a sul, entre a estrada e a ciclovia já feita. Portanto era 
para cortarem 8 árvores, o que aconteceu. 
- daqui tiramos várias conclusões claras: 
1. as árvores estavam em bom estado, e portanto, não existia argumento de que estavam 
em risco ou sem condições fitossanitárias;  
2. o mail da IP para a empresa, refere que o corte das árvores é para passar a ciclovia. Ora 
como é que eles sabem que era para passar a ciclovia? 
  
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL – IP 
- Estas árvores estão ali há umas décadas (40 ou 50 anos). São árvores resilientes e pouco 
propensas a quedas inusitadas a menos que estivessem doentes, que não era o caso, como 
comprova os cepos. A IP (na altura Estradas de Portugal) fizeram a determinada altura esta 
nova estrada da Nazaré, com 3 faixas. Nessa altura as árvores não criaram problemas.  
- Se a IP dizia que as árvores estão em risco, onde está o certificado fitossanitário, que é 
obrigatório para que se possa abater uma qualquer árvore? 
- o encarregado disse ainda que o corte estava de acordo com a Câmara e que a Câmara 
não contestou a realização daqueles cortes. (NOTA: também diz isto no mail que eles 
publicaram na página do PS) 
- uma nota mais, se a Câmara tem aceite a delegação de competências que o governo 
publicou o ano passado, a responsabilidade desta EN 242, já era da Câmara. Ora a Câmara 
não aceitou e foi adiado para que em 2021 ou 2022 esta competência seja obrigatoriamente 
da Câmara. Com as árvores em bom estado, sabendo a IP que daqui a pouco tempo deixa 
de ter responsabilidade nesta estrada e nas árvores, seria lógico que, neste momento, 
decidisse cortar as árvores? 
  
CÂMARA: 
- Porque não disseram nada aos restantes membros do executivo, para que nos 
opuséssemos ao corte? 
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- recorreram à mentira. Apenas um exemplo: algum vereador da oposição sabia em que 
estado estava esta obra da ciclovia? Desde 25 de novembro que nada mais nos foi 
informado, mas o chefe de Gabinete da Sra Presidente afirmou “Os Eleitos do MPM sabem 
que estava a ser promovida junto da empresa que fez o projeto uma alteração ao traçado da 
ciclovia para evitar o abate daquelas árvores” 
- se a vontade de cortar era da IP e a presidente e o vereador Caetano não queriam as 
árvores cortadas, porque não se opuseram? 
- a sra Presidente e o vereador Caetano nada disseram sobre o abate, mas nas redes 
sociais, o Partido Socialista da Marinha Grande publicou um recorte do que dizem ser uma 
carta da IP dirigida à Câmara. É lamentável que estes documentos pertencentes à Câmara, 
não sejam dados a conhecer aos vereadores, mas caiam na rede do PS. Mas o que diz é 
explicito e conclusivo: 
1. “Conforme combinado na semana passada…” – é inequívoco que o abate foi acordado 
entre o IP e a Câmara 
2. “Caso o Município da Marinha Grande tenha alguma objeção, agradecemos que reporte 
para podermos tomar as medidas necessárias” – naturalmente que se subentende que se 
houvesse objeção, o abate não teria sido feito. Mas por estar comprometida, a Câmara não 
teve qualquer objeção.  
  
CONCLUSÃO:  
- pelo exposto é fácil concluirmos que a responsabilidade pelo corte das árvores foi da 
Sra. Presidente, 
  
REQUERIMENTO PARA A ATA: 
Solicito o envio da troca de correspondência deste assunto entre a Câmara Municipal da 
Marinha Grande e a empresa Infraestruturas de Portugal e as atas das reuniões entre as 
duas entidades. Incluir o mail que o PS publicou na sua página de Facebook.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 

• Quer dar os parabéns às antecedentes intervenções dos seus colegas, 
nomeadamente a última do Vereador Aurélio, e não pode deixar de lamentar que 
apareçam no Facebook do PS documentos da Câmara, que nem os próprios 
Vereadores da oposição têm conhecimento. Não viu, mas acredita que assim seja e 
irá verificar. 

• Mário Almeida – a Vereadora Ana já falou. O munícipe sugere que se coloque uma 
rede na foz do Rio Lis, pensa que deveria ser de considerar. 

• Miguel Próspero – não sabe se já foi feita a deslocação ao local. 

• Caixa Multibanco da Moita – não tem funcionado, pelo que pede à Sr.ª Presidente 
que verifique o que se passa. 

• Centro Médico da Moita – vai abrir, tem médico? 

• Educação – estamos em meados de junho e é necessário abrir os concursos para o 
próximo ano letivo.  
As preocupações aqui manifestadas pelas Vereadoras Ana e Lara são de 
considerar, porque tem de se salvaguardar os direitos destes trabalhadores. O 
contrato a termo justifica-se nestas situações, de forma a dar mais estabilidade a 
estas pessoas. 

• Cemitérios – já foi aqui falado inúmeras vezes, fez um telefonema ao Vereador e foi-
lhe dito que não tinha já o pelouro, pelo que pergunta à Sr.ª Presidente, em último 
caso. 
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Não se pode continuar a responder com o problema sem que se encontre uma 
solução. É um problema de grande sensibilidade e tem de ser resolvido o quanto 
antes.  
Sugere que a Sr.ª Presidente marque uma reunião o mais urgente possível, está 
disponível, porque não se pode continuar com esta situação. Se a empresa está a 
cumprir o caderno de encargos e não serve, então tem de se alterar. 

• Esplanadas de S. Pedro – para quando? 

• Estrada Atlântica – publicou no seu Facebook um pequeno vídeo da selva que é a 
grande vegetação existente. É um problema de todos os anos, que é a necessidade 
de limpar a vegetação. É um descuido e desleixo! 

• É necessária uma reunião sobre o mercado, a questão das coletividades, que 
também a preocupa imenso, especialmente a coletividade da Ordem, que tem um 
problema por resolver. Pede à Sr.ª Vereadora que lhe envie toda a documentação 
para ver o que se pode fazer.  

• E também tem de se fazer uma reunião para estudar a forma de apoiar, porque 
noutros municípios tem sido possível. 

• É uma vez mais uma questão de inércia, anda-se há mais de um mês para encontrar 
uma solução. Não se pode continuar a dizer que não é possível, tem que se 
encontrar uma solução, e se para isso for necessário, os vereadores da oposição, 
nomeadamente da CDU, estão e estarão sempre disponíveis, mas tem que ser o 
quanto antes. 

• Campos de ténis de S. Pedro – também a preocupa. 

• Desporto de rua – era interessante que o mandato não terminasse sem que se 
pusesse de pé este projeto, que é simples, basta colocar umas tabelas de basquete 
em diversos locais do concelho, porque havendo estes equipamentos também vai 
despertar nas pessoas a vontade de praticar estas atividades logo desde pequenos, 
como acontece, por exemplo, na Figueira da Foz. 
Poder-se-á debater tudo isto numa reunião que se faça. Gostaria que isto 
acontecesse neste mandato, do qual faz parte, assim como também a piscina e o 
mercado. 

• Criativarte – não há possibilidade de fazer, cumprindo as regras de segurança? 
Parece-lhe que sim. 

• Bandeira Azul – também subscreve. Leu de seguida a posição de um munícipe que 
escreveu sobre esta candidatura. 

• Perguntou para quando as reuniões abertas ao público? Parece-lhe que aqui na 
Resinagem, com regras e limite de inscrições, seria possível fazer. 

• Cafetaria D’Arte e Café do Parque Mártires – continuam fechados. Já há rumo? 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que cumprimentou 
todos os que acompanham esta reunião e respondeu o seguinte: 
 

• Corte de árvores – o princípio da intervenção do Vereador Aurélio não é inocente, 
até pela forma como começa, em que o Vereador aprovou o projeto, talvez sem 
pensar, devido à altura em que foi feito, vésperas de Natal, e com uma grande 
agenda.  
Mas no seu despacho, onde mandava remeter para a reunião de Câmara, também 
pedia para que o projeto fosse enviado a todos os Vereadores. E veio à reunião e foi 
aprovado. Mas depois verificou-se que havia correções a fazer, designadamente o 
corte de árvores, e a obra parou, e a alteração do projeto foi feita. 
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Depois há a questão dos e-mail’s entre a empresa e as Infraestruturas de Portugal, 
que não conhece. O que sabe é que uma das técnicas das IP diz que há perigo para 
a circulação, e assim não tem nada a objetar, di-lo com toda a franqueza. 
Acha curiosa a forma como o Vereador conta a história, escolhendo frases cirúrgicas 
para contar a sua história, é a sua estratégia. Espera que tenha cuidado, porque tem 
de contar toda a história. Sabe que o Vereador é cuidadoso, mas às vezes também 
fica um pouco desapontado com ele. 

• Campos de ténis – já recomeçaram os trabalhos, depois pararam, mas já os 
pressionou para concluírem. 

• Vegetação – há partes da limpeza que são da Câmara, já devia ter sido feita e não 
foi, mas nem tudo é da responsabilidade da Câmara. 

• Esplanadas – a Vereadora Alexandra sabe o que se passou. A obra deveria ter 
arrancado dia 4 de maio, mas não avançou porque se foi ouvir os proprietários dos 
estabelecimentos. Houve sugestões, mas na altura a empresa estava com outras 
obras, contudo agora está a dizer que irá arrancar. 

• Multibanco da Moita – reuniram com a Junta da Moita na terça-feira, e este foi um 
dos assuntos falado. O Sr. Presidente da Junta está a tratar com o Banco e está a 
acompanhar a resolução para os próximos dias. 

• Cemitério – foi colocada a questão se o Vereador tem o pelouro ou não. 
O espaço físico do cemitério é uma coisa, mas a forma de realização dos funerais é 
uma competência da Sr.ª Presidente, e nem é delegável.  
A questão que na altura foi colocada, com urgência, era de horas e realização de 
funerais, e daí ter atendido, mas ter passado para a Sr.ª Presidente, porque é 
competência dela.  
As suas competências são a manutenção do espaço físico do cemitério.  
Pensa que o assunto esteja ultrapassado, e que tenha sido apenas um mal-
entendido. 
 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu para falar, porque sente que foi afetada na 
sua honra, uma vez que a informação que tinha da empresa (que pelos vistos percebeu mal), 
era que o pelouro já não era do Vereador, daí ter telefonado à Sr.ª Presidente, e feito a 
justificação porque lhe estava a ligar e a incomodar. 
Não está à procura do conflito entre o Vereador e a Presidente, até porque este é um 
assunto tão delicado para as famílias. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não provocou nenhum tipo de conflito, porque não tem qualquer 
tipo de conflito com os dois Vereadores. Não existe e espera que não venha a existir. A Sr.ª 
Vereadora Alexandra pode ficar descansada. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que só quer dizer à Sr.ª Vereadora Alexandra que 
tem o maior respeito e estima por ela, não queria nem tinha intenção de manchar a sua 
honra, e se o fez pede-lhe humildemente desculpa, porque não era essa a intenção. Para si 
o assunto está encerrado. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que 
respondeu o seguinte: 
 

• Sr. Miguel Próspero – deu resposta ao seu e-mail, enviado a todos os Vereadores, 
sobre o agregado familiar a residir num fogo. Também alertava para outras 
questões, e por isso foi encaminhado para os serviços, para darem resposta nas 
suas áreas. 
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• Rede escolar – a proposta da DGEstE é de manter a estrutura deste ano letivo 
passado, porque não houve as habituais reuniões.  
Terça-feira seguiu um ofício da CMMG para a CIMRL, porque não concordam com a 
manutenção dos cursos, dado que há propostas dos agrupamentos do nosso 
concelho de manter as turmas, mas alterar os cursos. 

• Escola da Garcia – há proposta para fechar, há a hipótese de as crianças irem para 
a Amieira ou Embra. Está a ser visto pelo agrupamento e com os pais. Não se 
opõem ao fecho, só tem 6 alunos, a Câmara também concorda, e disponibilizou 
transporte para esses alunos. 

• Contratação de refeições, AEC’s e CAF’s – sabe que está atrasado, mas estão a ser 
ultimados. Vai verificar se se pode incluir a proposta aqui avançada. 

• As AAAF’s fazem parte da agenda de hoje, é o ponto 47.  
Com a prorrogação do contrato consegue-se cumprir quase 90% da contratação (só 
houve duas situações em que as pessoas regressaram ao país de origem). 

• Mercado – os circuitos foram alterados na sexta-feira antes, de acordo com as 
indicações da equipa da saúde (dos dois técnicos e da Delegada de Saúde). 

• Festas da Cidade – responderam 18 coletividades. Pediu parecer jurídico para se ver 
se é possível distribuir alguma verba pelas coletividades. 

• Conta realizar a reunião sobre a coletividade da Ordem na próxima semana. 

• Casa da Cultura – espera reabrir a 11 de setembro, já com o sistema de bilhética, 
fardamento, mais pessoal de limpeza e sinalética. 

• Desporto de rua – sendo professora de desporto, não podia estar mais de acordo, 
daí que se estejam a preparar os multidesportivos, que espera estejam concluídos 
até final do mandato. 

• Criativarte – por não se poder realizar substituiu-se pela exposição de estátuas vivas 
em S. Pedro. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Época balnear – está a ser preparada de acordo com as regras da APA e as 
indicações do Governo. 

• Fundo de Emergência – tem aqui um documento e vai agendar uma reunião para 
discutir o assunto. 

• Filas no mercado com pessoas mais velhas – estas pessoas estão a ser chamadas 
para avançarem, porque têm direito a isso. Sobre os corredores a Vereadora Célia já 
falou. 

• Reuniões – vai agendar, para tratar dos assuntos indicados. 

• Concursos – estando 3 meses encerrados, também na Câmara houve atrasos, mas 
anotou as considerações e vai tratá-las com os serviços. 

• Bandeira Azul – já falou com o Vereador para que se façam esforços para no 
próximo ano fazer uma candidatura. 

• Caravanas junto ao Rio Lis – tem vindo a ser tratado com a APA e a ARH, para se 
verem as várias competências e a forma de se intervir. 

• Cemitérios – vai pedir que se faça um documento para que depois possa ser 
analisado na reunião de trabalho que irá ser feita com todos. 

• Reuniões abertas ao público – prefere aguardar pelas diretrizes do Governo de 26 
de junho para tomar a decisão. 

• Mercado municipal – está a aguardar os orçamentos para lançar a obra para os 
pavilhões da carne e peixe. 
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Seguidamente leu uma informação onde esclarece que a Câmara não estabeleceu 
qualquer “guerra” com a Delegada de Saúde, e onde faz uma resenha dos 
acontecimentos desde o fecho do mercado, devido à pandemia, até à decisão da 
reabertura nas tendas, ao parecer da Delegada de Saúde sobre o encerramento 
decisivo por falta de condições, e à reunião com todos para encontrar um espaço 
alternativo no PME. 
O pavilhão n.º 1 ficará livre para outras atividades. 
O mercado continuará naquelas instalações até que se encontre uma solução 
definitiva. 

• Apoio às associações – vai discutir o assunto com todos os Srs. Vereadores, no 
sentido de encontrar uma solução. 
De seguida fez o histórico da situação, desde a reunião de Câmara de 23 de março, 
em que se fez um mapa com as medidas a tomar e onde se encontrava este 
assunto, até à reunião de Câmara extraordinária de 27 de março, em que não esteve 
presente qualquer proposta sobre este assunto. 
Leu uma informação sobre o enquadramento dos apoios financeiros às associações 
por parte das autarquias, que devem prosseguir o princípio da legalidade, e porque o 
apoio proposto não se enquadrava nas medidas a tomar no âmbito do Covid-19. 
Falou do documento da Câmara Municipal do Porto sobre este tipo de apoio, que o 
Sr. Vereador Aurélio lhe enviou, referindo que o regulamento da CMMG não tem 
qualquer exceção para estas situações como a da pandemia, tal como tem o da CM 
do Porto.  
Daí que tenha intenção de pedir um parecer à CCDR, mas não o fez sem antes ter 
feito a reunião com todos, onde decidirão como pedir esse parecer. 

• Corte das árvores – a Câmara candidatou, no âmbito do PEDU, a construção de 
ciclovias, feitas em vários troços, uma delas é a da Av.ª Dr. José H. Vareda. 
De seguida deu a conhecer a tramitação desta empreitada, dizendo que refuta 
completamente a afirmação de que “a Sr.ª Presidente mandou abater as árvores”. 
Leu uma informação, para explicar os pareceres que levaram ao corte das árvores, 
que não é da sua responsabilidade, nem exerceu qualquer pressão sobre as 
Infraestruturas de Portugal para as cortarem.  
Se assim fosse, porque interrompeu a obra? 
Espera que o assunto seja definitivamente encerrado! 

 
 
A Sr.ª Presidente disse que dava por encerrado o período de antes da ordem do dia, e que 
aquilo que não foi respondido agora será enviado depois por escrito. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira protestou e disse que quer defender a sua honra. 
 
A Sr.ª Presidente disse que ele é que ofendeu a sua honra, levantando suspeições ao 
interpretar mal um e-mail. 
Como entende que não ofendeu a honra do Sr. Vereador ao esclarecer a situação, acha que 
não tem esse direito. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre os dois, tendo a Sr.ª Presidente dado a palavra ao 
Sr. Vereador Aurélio Ferreira, que disse o seguinte em defesa da honra: 
 

Quem falou primeiro do corte das árvores foi o executivo permanente, em dezembro de 
2018. 
Em 2019 o Vereador fala da suspensão da obra, para não causar danos ambientais. Pensou 
que era para não cortar as árvores! 
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E depois, na ânsia de se justificarem, e que a Sr.ª Presidente não mandou para os 
Vereadores mas o PS publicou na sua página de Facebook, divulgam um e-mail das 
Infraestruturas de Portugal, onde diz “conforme combinado”, e ainda mais, dão a hipótese de 
se rever a posição. Esta é que é a verdade! 
 
A Sr.ª Presidente disse que é completamente falso, e que o Sr. Vereador Aurélio é que 
continua a ofender a sua honra!  
O Sr. Vereador e o seu movimento é que continuam permanentemente a apresentar 
situações falsas relacionadas com a sua pessoa. Chega! Cada vez que o sr. Vereador 
apresente uma situação falsa sobre a sua pessoa e a atuação da Presidente da Câmara, 
trará aqui a reposição da verdade com toda a informação e esclarecimento, e continuará a 
dizer BASTA! 
 
 
Seguiu-se nova troca de palavras entre os dois. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira apresentou um requerimento a pedir toda a documentação 
sobre o abate das árvores.  
A Sr.ª Presidente disse que vai enviar de forma oficial, apesar de ter aqui o processo, 
afirmando que vai continuar a repor a verdade sempre que as suas palavras sejam 
deturpadas e a sua honra seja posta em causa. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro relembrou mais uma vez o pedido de resposta ao 
seu requerimento. 
A Sr.ª Presidente anotou e disse que vai ver, para se enviar. 
 

 
 

 

 

 
 
A Sr.ª Presidente interrompeu a reunião nesta altura, para um breve intervalo, das 11:50 
horas às 12:12 horas. 

 

 

 

 
 
 
 

Antes de entrar na ordem do dia, o Sr. Vereador Carlos Caetano informou que a TUMG vai 
receber o novo autocarro, e espera depois vir a implementar a linha 16, para S. Pedro de 
Moel e vice-versa, uma vez que a Rodoviária do Lis não está a efetuar o serviço.  
Com esta linha fica-se com a cobertura de transportes no concelho a 100%. 
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ORDEM DO DIA 
 

 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 7, da reunião ordinária do dia 09 de março de 2020 
 
355 - Presente a ata n.º 7, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 09 de 
março 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 unanimidade. 
 
 
2. Aprovação da ata n.º 8, da reunião extraordinária do dia 17 de março de 2020 
 
356 - Presente a ata n.º 8, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
17 de março 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 unanimidade. 
 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

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

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia doze de junho de dois mil e 
vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
13.438.892,19€ (treze milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e dois 
euros e dezanove cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

 
4. I/351/2020 - Alteração do sentido de trânsito na Travessa Augusto Costa   
 
357 - Presente exposição, com o registo de entrada n.º I/351/2020, datada de 11-02-2020. 
 
Considerando que: 
 
- A proximidade de dois entroncamentos na Rua Augusto Costa, nomeadamente da Rua 
Principal à Pedrulheira e Travessa da Rua Augusto Costa contribuem para o aumento do 
número de conflitos com as viragens á esquerda a partir da rua Augusto Costa, diminuindo 
as condições de segurança do referido entroncamento. 
 
- A geometria do entroncamento da Travessa com a Rua Augusto Costa está desenhada 
para um entroncamento de sentido único. 
 
Os serviços técnicos da Câmara Municipal, após análise da situação, apresentaram uma 
solução técnica na informação produzida em Gestão Documental no dia 13-03-2020 e 
propõem a alteração dos dois sentidos de trânsito para sentido único, na Travessa Augusto 
Costa, no sentido nascente - poente, conforme planta anexa. 

A Câmara Municipal, depois de analisar a referida exposição, bem como a solução 
apresentada pelos serviços técnicos camarários delibera, ao abrigo da alínea qq) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, mandar 
alterar a sinalização de trânsito para sentido único, na Travessa da Augusto Costa no 
sentido nascente - poente, conforme planta anexa. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
5. Pedido para colocação de uma passadeira em cima de uma lomba sinusoidal, na 
Rua de S. Pedro Guarda Nova - Marinha Grande. 
 
358 - Presente pedido com o registo n.º E/11755/2019, datado de 05/11/2019, em que é 
solicitada a execução de uma passadeira em cima de uma lomba sinusoidal, na Rua de S. 
Pedro de Moel Guarda Nova - Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/14/2020 de 25/05/2020, sobre o assunto. 
 
Presente despacho do Senhor Vereador do pelouro do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 27/05/2020. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/11755/2019, com entrada em 05/11/2019, 
para execução de uma passadeira em cima de um lomba sinusoidal, na Rua de S. 
Pedro de Moel Guarda Nova - Marinha Grande, bem como da solução técnica 
apresentada na informação dos serviços camarários LC/14/2020 de 25/05/2020, que se 
dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a Câmara Municipal da Marinha 
Grande delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual: 
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Execução de uma passadeira em pintura idêntica às existentes, colocação de sinais 
H7 (passagem para peões) e sinais de perigo A16a (passagem de peões), com 
localização dos mesmos de acordo com planta em anexo, conforme estabelecido nos 
artigos 34.º e 19.º, respetivamente, do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de 
outubro, uma passadeira com respetiva sinalização de apoio, sito na Rua de S. Pedro 
de Moel Guarda Nova – Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 3 – P.A. n.º 11/2017 - Aprovação 
do Projeto de Execução 
 
359 - Presente informação n.º CS/29/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 16 
de Junho de 2020, propondo a aprovação das alterações do Projeto de Execução da Ciclovia 
entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 3, localizada na freguesia da Marinha Grande, 
concelho da Marinha Grande.  
 
Presente igualmente parecer emitido pelas Infraestruturas de Portugal, datado de 23 de 
Novembro de 2019. 
 
Este projeto de execução foi aprovado na Reunião de Câmara de 21/12/2018, aquando do 
seu término e entrega. O projeto previa uma ciclovia a passar pelo interior do Parque 
Mártires do Colonialismo, tendo-se verificado diversas dificuldades na execução deste troço 
devido à interferência do traçado previsto com as infraestruturas existentes no parque 
(sistema de rega, rede de iluminação...etc) e as árvores. Optou-se por reestruturar este 
projeto propondo um traçado pelo exterior do parque Mártires do Colonialismo, assegurando 
a manutenção das espécies vegetais existentes, nomeadamente as árvores e procurando 
evitar grande interferência com os sistemas de rega e de iluminação instalados.  Reformulou-
se o passeio lateral direito da Rua Professor Alberto Nery Capucho, transformando-o numa 
pista mista ciclovia/peões.  
 
No que respeita ao troço 3 da Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2, pretende-se 
aprovar o atual projeto de execução com as alterações acima descritas. O preço base do 
concurso é de 61.181,75 € (Sessenta e um mil cento e oitenta e um euros e setenta e cinco 
cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de 90 dias. 
 
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, o parecer emitidos 
pelas Infraestruturas de Portugal 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 a nova versão do Projeto de Execução da 
Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 3, localizada na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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7. Req.º nº 1876/19, datado de 13/11/2019 - Proc.º n.º 414/19, datado de 13/11/2019 - 
Paulo Jorge Ferreira de Sousa 
 
360 - Presente requerimento n.º 1876/19, datado de 2019/11/13, constante do processo 
camarário n.º 414/19, subscrito por Paulo Jorge Ferreira de Sousa, com o NIF 111607175, 
com residência em rua da Escola, n.º 19, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre uma parcela de terreno 
(parcela remanescente) a constituir através de operação de destaque solicitada no Proc. n.º 
413/19, em nome do requerente, tendo por base o prédio rústico sito na rua Sociedade 
Beneficência e recreio 1.º de Janeiro, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
3162 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10043, dispondo da área de 
1.539,36m2. A parcela remanescente a constituir através da referida operação de destaque, 
ficará com a área de 551,00m2. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/05/20, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do 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 “Construção de habitação unifamiliar e muros 
de vedação”, a incidir sobre uma parcela de terreno (parcela remanescente) a 
constituir através de operação de destaque solicitada no Proc. n.º 413/19, em nome do 
requerente, tendo por base o prédio rústico sito na rua Sociedade Beneficência e 
recreio 1.º de Janeiro, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3162 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10043, com o número de 
processo 414/19, com data de entrada em 2019/11/13, apresentado por Paulo Jorge 
Ferreira de Sousa, com o NIF 111607175, com residência em rua da Escola, n.º 19, 
lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha Grande, , deferir o mesmo, com 
o condicionalismos da realização de todos os trabalhos necessários à correta 
execução da obra, nomeadamente um passeio ao longo da estrema confinante com a 
rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, em calçada de pedra calcária 
com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de camada de base em 
tout-venant com 0,15m de espessura.  
 
Mais delibera informar o 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. 
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8. Req.º nº 396/20, datado de 11/03/2020 - Proc.º n.º 90/20, datado de 11/03/2020 - Ana 
Paula Dias Graça 

361 - Presente requerimento n.º 396/20, datado de 2020/03/11, constante do processo 
camarário n.º 90/20, subscrito por Ana Paula Dias Graça, com o NIF 195483065, com 
residência em rua Gente da Vieira, n.º 15, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e Ampliação de 
Moradia” existente, localizada num conjunto de dois prédios, um urbano e outro rústico, 
sitos na rua Gente da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os números 8233 e 
8234 e inscritos na respetiva matriz sob os artigos números 1567 (urbano) e 3482 (rústico), 
com as áreas de 119,22m2 e 45,00m2, respetivamente, totalizando a área de 164,22m2. 

Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/01, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 

Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR nos termos do 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 “Alteração e Ampliação de Moradia” existente, localizada 
num conjunto de dois prédios, um urbano e outro rústico, sitos na rua Gente da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descritos na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob os números 8233 e 8234 e inscritos na 
respetiva matriz sob os artigos números 1567 (urbano) e 3482 (rústico), com as áreas 
de 119,22m2 e 45,00m2, com o número de processo 90/20, com data de entrada em 
2020/03/11, apresentado por Ana Paula Dias Graça, com o NIF 195483065, com 
residência em rua Gente da Vieira, n.º 15, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, com o condicionalismos da cedência para domínio público da faixa 
de terreno com a área de 9,88m2, ao longo da frente do prédio confinante com a rua 
Gente da Vieira, conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“Implantação (proposto)”, com o número “A.08”, datada de “02/2020”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 396/20, datado de 2020/03/11, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

Mais delibera informar a 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 1875/19, datado de 13/11/2019 - Proc.º n.º 413/19, datado de 13/11/2019 - 
Paulo Jorge Ferreira de Sousa 

362 - Presente requerimento n.º 1875/19, datado de 2019/11/13, constante do processo 
camarário n.º 413/19, subscrito por Paulo Jorge Ferreira de Sousa, com o NIF 111607175, 
com residência em rua da Escola, n.º 19, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação”, incluindo o “Destaque de parcela”, a 
incidir sobre uma parcela de terreno (parcela a destacar) a constituir através de operação de 
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destaque a operar sobre um prédio rústico sito na rua Sociedade Beneficência e recreio 1.º 
de Janeiro, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3162 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo número 10043, dispondo da área de 1.539,36m2. A parcela a 
destacar a constituir através da referida operação de destaque, ficará com a área de 
937,00m2. 

Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/05/20, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 

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 ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de “Construção de habitação unifamiliar, anexo e 
muros de vedação”, incluindo o “Destaque de parcela”, a incidir sobre uma parcela de 
terreno (parcela a destacar) a constituir através de operação de destaque a operar 
sobre um prédio rústico sito na rua Sociedade Beneficência e recreio 1.º de Janeiro, 
lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3162 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 10043, com o número de processo 413/19, 
com data de entrada em 2019/11/13, apresentado por Paulo Jorge Ferreira De Sousa, 
com o NIF 111607175, com residência em rua da Escola, n.º 19, lugar de Fonte Santa, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ao longo da estrema confinante com a rua Sociedade 
Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, em calçada de pedra calcária com as 
dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de camada de base em tout-
venant com 0,15m de espessura.  

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 51,36m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de 
Janeiro, conforme configuração constante da peça gráfica correspondente ao 
“DESTAQUE”, com o número “1D”, datada de “OUTUBRO 2019”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 1875/19, datado de 2019/11/13, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

Mais delibera: 

1. Deferir a operação de destaque solicitada, por se encontrarem reunidas as 
condições expressas no n.º 10 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. 

2. 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. 
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3. Informar o 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. 
 
 
10. Req.º nº 286/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 475/16, datado de 11/11/2016 - 
Cátia Alexandra Domingues Lourenço e Pedro Miguel Domingues Conde 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro comunicou o seu impedimento, nos termos do 
previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea b), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez 
que os requerentes são seus familiares.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 

 

363 - Presente requerimento n.º 268/20, datado de 2020/02/14, constante do processo 
camarário n.º 475/16, subscrito por Cátia Alexandra Domingues Lourenço, com o NIF 
228499542 e por Pedro Miguel Domingues Conde, com o NIF 227380192, ambos 
residentes na Rua Luís Braille, n.º 153, 3.º A, freguesia e concelho de Leiria, referente ao 
pedido de licenciamento das alterações à obra de “Construção de um edifício de 
habitação unifamiliar, construção de apoio, piscina e muros de vedação”, incidente 
sobre um prédio rústico, sito no lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20220 e 
inscrito na matriz predial rústica sob os artigos números 3008 e 10390, para a qual foi 
emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 41/18, datado de 2018/06/01, com termo em 
2020/03/31. 

Presentes pareceres técnicos sobre o assunto, datados de 2020/04/15 e de 2020/05/19, 
referentes ao projeto de alterações apresentado. 

Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos do art. 20.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 um edifício de habitação unifamiliar, construção de apoio, piscina e 
muros de vedação”, incidente sobre um prédio rústico, sito no lugar de Amieira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20220 e inscrito na matriz predial rústica sob os 
artigos números 3008 e 10390. 

Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos de alterações aos projetos das 
especialidades, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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11. Req.º nº 576/20, datado de 01/06/2020 - Proc.º n.º 62/20, datado de 24/02/2020 – 
Armando Barria Mourão 

364 - Presente requerimento n.º 576/20, datado de 2020/06/01, constante do processo 
camarário n.º 62/20, subscrito por Armando Barria Mourão, com o NIF 215704363, 
residente na Rua da Fábrica do Papel, n.º 42, União das freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes e concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação”, incidente sobre um prédio 
urbano, correspondente ao “Lote 9” do Loteamento urbano, sito no lugar de Casal D’Anja, 
freguesia de Vieira d Leiria e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 5421 e inscrito na matriz predial urbana da 
freguesia de Vieira de Leiria sob o artigo número 4825. 

Presentes pareceres técnicos sobre o assunto, datados de 2020/04/22 e de 2020/06/03, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 

Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos do art. 20.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 pedido de licenciamento 
da obra de “Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação”, incidente sobre 
um prédio urbano, correspondente ao “Lote 9” do Loteamento urbano, sito no lugar de 
Casal D’Anja, freguesia de Vieira d Leiria e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 5421 e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Vieira de Leiria sob o artigo número 4825, a que 
corresponde o processo camarário n.º 62/20, com data de entrada em 2020/02/24, 
apresentado por Armando Barria Mourão, com o NIF 215704363, residente na Rua da 
Fábrica do Papel, n.º 42, União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e 
concelho de Leiria. 

Mais delibera informar o requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades, no prazo de seis meses a 
contar da data da notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Req.º nº 590/20, datado de 03/06/2020 - Proc.º n.º 152/20, datado de 03/06/2020 - 
João Eduardo Andrade Santos Pereira 
 
365 - Presente pedido com o registo n.º 590/20, datado de 03/06/2020, relativo a  alterações 
e ampliação de um edifício denominado como “apoio de praia simples”, localizado na 
unidade balnear (UB) 3 do plano de praia de S. Pedro de Moel, com estabelecimento de 
restauração e bebidas, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 152/20, com data 
de entrada de 03/06/2020, apresentado por João Eduardo Andrade Santos Pereira, com o 
NIF 203 468 740, residente na rua do Cartaxo, n.º 35, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 

Presente parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente, emitido no âmbito do 
respetivo processo e comunicado pelo ofício com a referência n.º SO20241-202003-
ARHCTR.DRHL ARHC.DRHL.00089.2019; 

Presente informação técnica, datada de 4/06/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
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Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo a  alterações e ampliação de um edifício denominado 
como “apoio de praia simples”, localizado na unidade balnear (UB) 3 do plano de praia 
de S. Pedro de Moel, com estabelecimento de restauração e bebidas, a que se reporta 
o processo de licenciamento n.º 152/20, com data de entrada de 03/06/2020, 
apresentado por João Eduardo Andrade Santos Pereira, com o NIF 203 468 740, 
residente na rua do Cartaxo, n.º 35, freguesia e concelho da Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 

1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2.- Deverá assegurar a realização da totalidade dos trabalhos necessários à conclusão 
da obra. 
 
Mais delibera informar que as obras nas praias do concelho são suspensas do dia 1 de 
julho até 31 de agosto, nos termos do disposto no artigo 94.º do regulamento 
municipal das edificações urbanas do município da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Req.º nº 575/20, datado de 01/06/2020 - Proc.º n.º 148/20, datado de 01/06/2020 - 
Tropicalbreak - Unipessoal Lda. 
 
A Sr.ª Presidente declarou-se impedida na votação deste processo, pelo que, nos 
termos legais, foi substituída pelo Sr. Vice-Presidente. 
 
366 - Presente pedido com o registo n.º 575/20, datado de 01/06/2020, relativo a alteração e 
ampliação de Equipamento de Praia, com estabelecimento de restauração e bebidas, na 
unidade balnear 03 do plano de praia da Praia Velha, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 148/20, com data de entrada de 01/06/2020, apresentado por 
Tropicalbreak - Unipessoal Lda., com o NIPC 510 950 329, com sede na rua 25 de Abril, 
n.º 30, Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do 
respetivo projeto de arquitetura; 

Presente parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente, emitido no âmbito do 
respetivo processo e comunicado pelo ofício com a referência n.º SO20009-202003-
ARHCTR.DRHL ARHC.DRHL.00087.2019; 

Presente informação técnica, datada de 4/06/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 

Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo a alteração e ampliação de Equipamento de Praia, com 
estabelecimento de restauração e bebidas, na unidade balnear 03 do plano de praia da 
Praia Velha, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 148/20, com data de  
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entrada de 01/06/2020, apresentado por Tropicalbreak - Unipessoal Lda., com o NIPC 
510 950 329, com sede na rua 25 de Abril, n.º 30, Marinha Grande, freguesia e concelho 
da Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2.- Deverá assegurar a realização da totalidade dos trabalhos necessários à conclusão 
da obra. 

Mais delibera informar que as obras nas praias do concelho são suspensas do dia 1 de 
julho até 31 de agosto, nos termos do disposto no artigo 94.º do regulamento 
municipal das edificações urbanas do município da Marinha Grande.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Req.º nº 2142/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 465/19, datado de 30/12/2019 - 
Joni Rocha Vieira e Marisa Ferreira Caetano 
 
367 - Presente requerimento n.º 2142/19, datado de 2019/12/30, constante do processo 
camarário n.º 465/19, subscrito por Joni Rocha Vieira, com o NIF 263901157 e por Marisa 
Ferreira Caetano, com o NIF 264587103, ambos residentes em rua das Moleiras, n.º 15, 
lugar de Lezíria, união das freguesias de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia unifamiliar e 
muros de vedação”, a levar a efeito na parcela designada “Parcela a Destacar”, a constituir 
através da operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio urbano sito 
na rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
1161 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 19938. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/05/18 e de 2020/06/12, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação”, a 
levar a efeito na parcela designada “Parcela a Destacar”, a constituir através da 
operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 1161 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 19938, com o 
número de processo 466/19, com data de entrada em 2019/12/30, apresentado por Joni 
Rocha Vieira, com o NIF 263901157 e por Marisa Ferreira Caetano, com o NIF 
264587103, ambos residentes em rua das Moleiras, n.º 15, lugar de Lezíria, união das 
freguesias de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria, com os seguintes 
condicionalismos: 
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1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua 
Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, em blocos de betão com as 
dimensões de 0,10mX0,20mX0,06m, após execução de 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. A valeta deverá 
ser executada com peças de betão pré-fabricado com uma largura de 0,40m. 
Deverão ser corrigidas as peças desenhadas de acordo com o perfil transversal tipo 
descrito nomeadamente a planta de implantação. 

2. O afastamento do muro de vedação ao eixo da via deverá ser de 6,25m, sendo 3,25m 
para a faixa de rodagem, 0,90m para a berma da estrada em betuminoso, 0,40m para 
a valeta em betão e 1,70m de largura de passeio (3,25m+0,90m+0,40m+1,70m). 

 
Mais delibera: 
1. 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. 

2. Informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, 
deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários à 
execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

15. Req.º nº 2143/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 466/19, datado de 30/12/2019 - 
Joni Rocha Vieira e Marisa Ferreira Caetano 
 
368 - Presente requerimento n.º 2143/19, datado de 2019/12/30, constante do processo 
camarário n.º 466/19, subscrito por Joni Rocha Vieira, com o NIF 263901157 e por Marisa 
Ferreira Caetano, com o NIF 264587103, ambos residentes em rua das Moleiras, n.º 15, 
lugar de Lezíria, união das freguesias de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia unifamiliar e 
muros de vedação”, a levar a efeito na parcela designada “Parcela Remanescente”, a 
constituir através da operação de destaque de parcela de terreno (constante no PC n.º 
465/19), a incidir sobre um prédio urbano sito na rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º 
de Janeiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 1161 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 19938. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/05/18 e de 2020/06/12, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnico que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
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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 09/0, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação”, a 
levar a efeito na parcela designada “Parcela Remanescente”, a constituir através da 
operação de destaque de parcela de terreno (constante no PC n.º 465/19), a incidir 
sobre um prédio urbano sito na rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 1161 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 19938, com o número de processo 466/19, com data de entrada em 2019/12/30, 
apresentado por Joni Rocha Vieira, com o NIF 263901157 e por Marisa Ferreira 
Caetano, com o NIF 264587103, ambos residentes em rua das Moleiras, n.º 15, lugar de 
Lezíria, união das freguesias de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria, 9, com 
os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua 
Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, em blocos de betão com as 
dimensões de 0,10mX0,20mX0,06m, após execução de 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. A valeta deverá ser executada com 
peças de betão pré-fabricado com uma largura de 0,40m. Deverão ser corrigidas as 
peças desenhadas de acordo com o perfil transversal tipo descrito nomeadamente a 
planta de implantação. 
2. O afastamento do muro de vedação ao eixo da via deverá ser de 6,25m, sendo 3,25m 

para a faixa de rodagem, 0,90m para a berma da estrada em betuminoso, 0,40m para 
a valeta em betão e 1,70m de largura de passeio (3,25m+0,90m+0,40m+1,70m). 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Req.º nº 555/20, datado de 27/05/2020 - Proc.º n.º 217/19, datado de 19/06/2019 – 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz e Mário Carvalheiro da Cruz 
 
369 - Presente requerimento n.º 555/20, datado de 2020/05/27, constante do processo 
camarário n.º 217/19, subscrito por Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 
141263369 e por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767, ambos residentes em 
rua do Comércio, n.º 25, lugar de Carvide, união das freguesias de Monte Real e Carvide, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
edifício com um fogo de habitação com garagem e muro de vedação”, a incidir sobre 
um prédio urbano sito na rua das Rosas da Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
16428 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20551-P. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/02/06 e de 2020/06/12, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
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Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnico que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício com um fogo de habitação com 
garagem e muro de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua das Rosas 
da Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16428 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 20551-P, com o número de processo 217/19, com data de 
entrada em 2019/06/19, apresentado por Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 
141263369 e por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767, ambos residentes 
em rua do Comércio, n.º 25, lugar de Carvide, união das freguesias de Monte Real e 
Carvide, concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio e gare de estacionamento na extensão total do prédio 
confinante com a rua das Rosas da Pedra de Cima, em blocos de betão com as 
dimensões de 0,10mX0,20mX0,08m, após execução de 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.  
2. Deverá ser prevista uma solução de drenagem longitudinal entre o limite do 

estacionamento e a faixa de rodagem da rua das Rosas da Pedra de Cima, de modo 
a dar continuidade à valeta triangular em betão existente, através da execução de 
uma valeta com peças pré-fabricadas em betão com 0,08m de largura (duas peças 
de betão com uma largura de 0,40m). Deverá ainda ser salvaguardada a 
continuidade do fio de água a montante, devendo para tal ser corrigido o perfil 
longitudinal da valeta triangular existente a montante.  

3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 48,60m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua das Rosas da Pedra de Cima, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
IMPLANTAÇÃO E PROJECTO MURO FRONTAL”, com o número “1A”, datada de 
“MAI.2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 555/20, datado de 2020/05/27, 
ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de 
certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

4. Deverá ser salvaguardada a continuidade do fio de água da valeta de betão existente 
a montante, através da correção do perfil longitudinal da valeta triangular em betão 
contíguo à rua das Rosas. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Req.º nº 556/20, datado de 27/05/2020 - Proc.º n.º 158/19, datado de 30/04/2019 – 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz e Mário Carvalheiro da Cruz 
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370 - Presente requerimento n.º 556/20, datado de 2020/05/27, constante do processo 
camarário n.º 158/19, subscrito por Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 
141263369 e por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767, ambos residentes em 
rua do Comércio, n.º 25, lugar de Carvide, união das freguesias de Monte Real e Carvide, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
edifício com um fogo de habitação com garagem e muro de vedação”, a incidir sobre 
um prédio urbano sito na rua das Rosas da Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
20672 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20550-P. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/02/06 e de 2020/06/12, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnico que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício com um fogo de habitação com 
garagem e muro de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua das Rosas 
da Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20672 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 20550-P, com o número de processo 158/19, com data de 
entrada em 2019/04/30, apresentado por Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 
141263369 e por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767, ambos residentes 
em rua do Comércio, n.º 25, lugar de Carvide, união das freguesias de Monte Real e 
Carvide, concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio e gare de estacionamento na extensão total do prédio 
confinante com a rua das Rosas da Pedra de Cima, em blocos de betão com as 
dimensões de 0,10mX0,20mX0,08m, após execução de 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.  

2. Deverá ser prevista uma solução de drenagem longitudinal entre o limite do 
estacionamento e a faixa de rodagem da rua das Rosas da Pedra de Cima, de modo 
a dar continuidade à valeta triangular em betão existente, através da execução de 
uma valeta com peças pré-fabricadas em betão com 0,08m de largura (duas peças 
de betão com uma largura de 0,40m). Deverá ainda ser salvaguardada a 
continuidade do fio de água a montante, devendo para tal ser corrigido o perfil 
longitudinal da valeta triangular existente a montante.  

3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 48,60m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua das Rosas da Pedra de Cima, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
IMPLANTAÇÃO E PROJECTO MURO FRONTAL”, com o número “1A”, datada de 
“MAI.2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 556/20, datado de 2020/05/27, 
ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de 
certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

4. Deverá ser salvaguardada a continuidade do fio de água da valeta de betão existente 
a montante, através da correção do perfil longitudinal da valeta triangular em betão 
contíguo à rua das Rosas. 
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Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
18. Req.º nº 488/20, datado de 05/05/2020 - Proc.º n.º 180/19, datado de 17/05/2019 – 
António Manuel Rocha Santos 
 
371 - Presente requerimento n.º 488/20, datado de 2020/05/05, constante do processo 
camarário n.º 180/19, subscrito por António Manuel Rocha Santos, com o NIF 119757540, 
com residência em travessa da rua  da Vitória, n.º 6, lugar de Ordem, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
moradia e piscina”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Carlos da Silva Couceiro, 
lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 9169 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 9406. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/06/15, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da opretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de moradia e piscina”, a incidir sobre um 
prédio urbano, sito na rua Carlos da Silva Couceiro, lugar de Ordem, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o n.º 9169 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 9406, com o 
número de processo 180/19, com data de entrada em 2019/05/17, apresentado por 
António Manuel Rocha Santos, com o NIF 119757540, com residência em travessa da 
rua  da Vitória, n.º 6, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 
 
1. Apresentação de nova “Planta de Implantação” em substituição da “Planta de 

Implantação” identificada com o “n.º 002”, contendo a indicação da execução de 
passeio público, de acordo com prévia definição dos serviços, bem como a 
indicação da área de cedência para domínio público, correspondente à área 
compreendida entre o limite do prédio confinante com a rua Carlos da Silva 
Couceiro e o atual muro de vedação.  

2. O passeio público deverá ser executado em calçada de pedra calcária, com as 
dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após a execução de base em tout-venant com 
0,15m de espessura.  

3. Apresentação de estimativa orçamental, memória descritiva e demais elementos, 
contendo a indicação da referência à execução do passeio público.  

4. Cedência para domínio público da faixa de terreno ao longo da frente do prédio 
confinante com a rua Carlos da Silva Couceiro, de acordo com a nova “Planta de 
Implantação” a anexar ao processo. 
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5. Cumprimento das “Condições Gerais” e “Outras Condições” expressas na 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Construção, com o n.º 
A005972.2020.RH4A, emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente.  

 
Mais se deverá informar o 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. 
 
 
19. Req.º nº 378/20, datado de 09/03/2020 - Proc.º n.º 44/19, datado de 06/02/2019 - Sofia 
Alexandra Fabião Crespo 
 

372 - Presente requerimento n.º 378/20, datado de 2020/03/09, constante do processo 
camarário n.º 44/19, subscrito por Sofia Alexandra Fabião Crespo, com o NIF 221439145, 
residente em rua Álvaro Cunhal, n.º 1, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação 
de moradia” existente, localizada num prédio urbano sito na rua Álvaro Cunhal, n.º 5, lugar 
de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20649 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 6688, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2019/09/16.  

Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/06/01, 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 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 
obra de “Alteração e ampliação de moradia” existente, localizada num prédio urbano 
sito na rua Álvaro Cunhal, n.º 5, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 20649 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 6688, com o 
número de processo 44/19, com data de entrada em 2019/02/06, apresentado por Sofia 
Alexandra Fabião Crespo, com o NIF 221439145, residente em rua Álvaro Cunhal, n.º 1, 
lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande. 

Mais delibera informar a 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. 
 
 
20. Req.º nº 400/20, datado de 11/03/2020 - Proc.º n.º 441/13, datado de 26/11/2013 - 
Vera Luci Mendes Vinagre Ferreira Artilheiro 
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373 - Presente requerimento n.º 400/20, datado de 2020/03/11, constante do processo 
camarário n.º 441/13, subscrito por Vera Luci Mendes Vinagre Ferreira Artilheiro, com o 
NIF 233933840, residente em rua 10 de junho, n.º 8, freguesia de Moita, concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações a efetuar na obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua 10 de junho, lugar de Moita, freguesia de Moita, concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 987 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 682, para a qual foi emitido o Alvará de 
Obras de Construção n.º 42/15, datado de 2015/05/19 e Licença Especial para Conclusão da 
Obra n.º 12/18, datado de 2018/03/14, dispondo de projeto de alterações ao projeto de 
arquitetura, aprovado por deliberação camarária datada de 2019/09/02. 

Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/01, referente aos projetos de 
alterações aos projetos das especialidades anteriormente aprovados. 

 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos 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 das alterações a efetuar 
na obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio rústico, sito na rua 10 de junho, lugar de Moita, freguesia de Moita, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Alcobaça sob o número 987 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
682, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 42/15, datado de 
2015/05/19 e Licença Especial para Conclusão da Obra n.º 12/18, datado de 2018/03/14, 
com o número de processo 441/13, com data de entrada em 2013/11/26, apresentado 
por Vera Luci Mendes Vinagre Ferreira Artilheiro, com o NIF 233933840, residente em 
rua 10 de junho, n.º 8, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente que deverá requerer a emissão de aditamento ao 
Alvará n.º 12/18, datado de 14/03/2018, 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. 
 
 
21. Req.º nº 585/20, datado de 03/06/2020 - Proc.º n.º 502/18, datado de 22/11/2018 - 
Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia e Diogo Manuel Rodrigues Garcia 

374 - Presente requerimento n.º 585/20, datado de 2020/06/03, constante do processo 
camarário n.º 502/18, subscrito por Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia, com o NIF 
234183586 e por Diogo Manuel Rodrigues Garcia, com o NIF 232592195, ambos 
residentes em rua Manuel Ferreira, n.º 34, lugar de Camarnal, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação 
de moradia existente, construção de anexo e alteração de muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na Estrada da Nazaré, n.º 50 (EN 242), freguesia de Moita, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob 
o número 1851 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 194, dispondo da área 
de 1.276,00m2, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária 
datada de 2019/10/28.  
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Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/03, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 

Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnicos que sobre ele 
recaíram, 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 alteração de muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na Estrada da Nazaré, n.º 50 (EN 242), 
freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Alcobaça sob o número 1851 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 194, com o número de processo 502/18, com data de entrada em 2018/11/22, 
apresentado por Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia, com o NIF 234183586 e por 
Diogo Manuel Rodrigues Garcia, com o NIF 232592195, ambos residentes em rua 
Manuel Ferreira, n.º 34, lugar de Camarnal, freguesia e concelho de Marinha Grande,  
com os seguintes condicionalismos: 

1. Cumprimento das condições gerais e especiais anexas ao parecer emitido pelas 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A., datado de 2018/12/21 (Ref. 9971LRA18); 

2. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio público ao longo da estrema do prédio confinante com 
a rua Adriano M. Alexandre e EN 242, de acordo com a peça gráfica correspondente 
à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO”, “FOLHA: 1”, datada de “DEZEMBRO 2018”, anexa 
ao parecer emitido pelas INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A., e entregue a 
coberto do requerimento n.º 125/19, datado de 2019/01/22. 

3. De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na envolvente, o 
passeio público deverá ser executado em calçada de calcário com as dimensões de 
0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base em tout-venant com 0,15m de 
espessura. O lancil deverá ser de calcário com as dimensões de 0,15m 8largura à 
vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base). 

4. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 68,70m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Adriano M. Alexandre e EN 242, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
IMPLANTAÇÃO”, “FOLHA: 2.3”, datada de “MARÇO 2019”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 538/19, datado de 2019/03/21. 

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. 
 
 
22. Req.º nº 592/20, datado de 04/06/2020, Req.º n, 1919/19, datado de 15/11/2019 - 
Proc.º n.º 421/19, datado de 15/11/2019 - Manuel Joaquim Moita Paulo e Isalina de 
Jesus Ribeiro Coelho Paulo 
 

375 - Presente requerimento n.º 592/20, datado de 2020/06/04, constante do processo 
camarário n.º 421/19, subscrito por Manuel Joaquim Moita Paulo, com o NIF 103876294 e  
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por Isalina de Jesus Ribeiro Coelho Paulo, com o NIF 103876286, ambos com residência 
em rua dos Moitas, n.º 18, lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma habitação 
unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de edificação existente” a 
incidir sobre um prédio urbano, sito em rua do Cemitério, lugar de Pilado, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20707 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 
número 20537-P. 

Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/03/09, 13/05/2020 e de 
2020/06/09, relativos, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades 
apresentados. 

Após a análise da oretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 

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 
obra da obra de “Construção de uma habitação unifamiliar e muros de vedação”, 
incluindo a “Demolição de edificação existente”, a incidir sobre um prédio urbano, sito 
em rua do Cemitério, lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20707 
e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20537-P, com o 
número de processo 421/19, com data de entrada em 2019/11/15, apresentado por 
Manuel Joaquim Moita Paulo, com o NIF 103876294 e por Isalina de Jesus Ribeiro 
Coelho Paulo, com o NIF 103876286, ambos com residência em rua dos Moitas, n.º 18, 
lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 

1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente o um passeio na estrema do prédio confinante com a rua do 
Cemitério, através da colocação de blocos de betão com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após a 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. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 24,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua do Cemitério, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Implantação”, com o número “1”, 
datada de “novembro 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1919/19, 
datado de 2019/11/15, 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. 
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23. Req.º nº 462/20, datado de 22/04/2020 - Proc.º n.º 112/20, datado de 22/04/2020 - 
Sónia Evette Monteiro 
 
376 - Presente requerimento n.º 462/20, datado de 2020/04/22, constante do processo 
camarário n.º 112/20, subscrito por Sónia Evette Monteiro, com o NIF 221332138, com 
residência em rua Montemor o Novo, Lote n.º 33, n.º 30 – 1.º Esq., freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma 
Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em 
travessa da rua Quinta do Warhagem, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 20819 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20704-P. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/05/19 e de 2020/06/05 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
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 
obra de “Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre 
um prédio urbano, sito em travessa da rua Quinta do Warhagem, lugar de Fonte Santa, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20819 e inscrito na respetiva matriz predial urbana 
sob o artigo número 20704-P, com o número de processo 112/20, com data de entrada 
em 2020/04/22, apresentado por Sónia Evette Monteiro, com o NIF 221332138, com 
residência em rua Montemor o Novo, Lote n.º 33, n.º 30 – 1.º Esq., freguesia e concelho 
de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente o um passeio na estrema do prédio confinante com a travessa da 
rua Quinta do Warhagem, através da colocação de calçada em pedra calcária, com 
as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após a execução da camada de base em 
tout-venant com 0,15m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 23,83m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a travessa da rua Quinta do Warhagem, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de 
Implantação”, com o número “A.02”, datada de “04/2020”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 462/20, datado de 2020/04/22, ficando a emissão da Autorização de 
Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a 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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24. Req.º nº 457/20, datado de 17/04/2020 - Proc.º n.º 417/18, datado de 02/10/2018 - 
Jorge Manuel Ferreira Duarte e Elisabete Gaspar Pedro Duarte 

377 - Presente requerimento n.º 570/19, datado de 2019/03/27, constante do processo 
camarário n.º 417/18, subscrito por Jorge Manuel Ferreira Duarte, com o NIF 195789024 e 
por Elisabete Gaspar Pedro Duarte, com o NIF 206004362, ambos residentes em rua da 
Marinha Grande, n.º 12, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros 
de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito no lugar de Vieira de Leiria, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 7922 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 6336, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada 
de 2019/02/11. 

Presente pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/05/25 e de 2020/05/27, 
referentes aos projetos de alterações apresentados. 

Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, 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 das alterações a efetuar 
na obra de“Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio rústico, sito no lugar de Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 7922 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
6336, pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no n.º 3 do artigo 83.º do 
referido regime jurídico. 

Mais delibera informar os requerentes que deverão requerer a emissão de aditamento 
ao Alvará n.º 47/19, datado de 24/04/2019, 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. 
 
 
25. Req.º nº 595/20, datado de 04/06/2020 - Proc.º n.º 153/20, datado de 04/06-2020 - 
Alcapredial - Investimento e Imobiliário S.A. 
 
378 - Presente pedido com o registo n.º 595/20, datado de 04/06/2020, relativo a obras de 
urbanização, a realizar na rua das Portas Verdes e na avenida Dr. José Henriques Vareda 
(EN 242), que se reportam ao processo de licenciamento n.º 153/20, com data de entrada de 
04/06/2020, apresentado por Alcapredial - Investimento e Imobiliário S.A., com o NIPC 
503 031 259, com sede no lugar do Marrujo - Bugalhos, Alcanena, freguesia e concelho de 
Alcanena; 
 
Presente ofício da Infraestruturas de Portugal (IP) com o n.º 2692360-007, relativo ao pedido 
efetuado pela requerente, relativo ao processo n.º 3260LRA200403, informando da 
aprovação, por esta entidade, da execução de passadeiras semaforizadas  na avenida Dr. 
José Henriques Vareda (EN 242), condicionada à elaboração de acordo de gestão entre a 
IP, a empresa requerente e o Município da Marinha Grande, nos termos do n.º 2 do artigo 
45º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, publicado pela Lei n.º 34/2015, 
de 27 de abril; 
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Presente informação técnica, datada de 08/06/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
apresentados, relativos às obras de urbanização, em condições de serem aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 09/06/2020, 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 
obras de urbanização, a realizar na rua das Portas Verdes e na avenida Dr. José 
Henriques Vareda (EN 242), que se reportam ao processo de licenciamento n.º 153/20, 
com data de entrada de 04/06/2020, apresentado por Alcapredial - Investimento e 
Imobiliário S.A.,, com o NIPC 503 031 259, com sede no lugar do Marrujo - Bugalhos, 
Alcanena, freguesia e concelho de Alcanena. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, deverá informar a câmara municipal dessa intenção, 
comunicando também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da 
execução dos mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao 
respeito pelas condições do licenciamento. 
3.- Deverá apresentar caução para a garantia da boa execução das obras de 
urbanização, nos termos do disposto no artigo 54º do RJUE, no valor de 16.257.41 € 
(dezasseis mil, duzentos e cinquenta e sete euros e quarenta e um cêntimos); 
4.- Após conclusão dos trabalhos, deverão ser apresentadas as respetivas Telas 
Finais. 
 
Delibera, igualmente, deferir a minuta de contrato de obras de urbanização anexa ao 
presente processo, cujo texto se transcreve: 
 

MINUTA DE CONTRATO DE URBANIZAÇÃO 

(Celebrado ao abrigo do n.º 3 do artigo 25.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). 

Considerandos: 

ALCAPREDIAL - INVESTIMENTO E IMOBILIARIO S A., sociedade comercial com sede 
no lugar do Marrujo - Bugalhos, Alcanena, freguesia e concelho de Alcanena, com o 
NIPC 503 031 259, é proprietária do terreno composto pelos prédios registados na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.os 15662, 15661, 332 e 
4508, e inscritos na matriz predial urbana, respetivamente sob os artigos n.º 6155, 
6154, 10471 e 20492, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande; 

2- Através dos requerimentos n.º 388/20 e 377/20, datados respetivamente de 
28/02/2020 e 09/03/2020, constantes do processo administrativo n.º 71/20, solicitaram 
uma licença para construção de um edifício comercial no terreno referido no número 
anterior; 
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3- De acordo com o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, o terreno em que 
pretendem erigir o edifício situa-se em área urbanizável do Aglomerado Urbano da 
Marinha Grande, confinando a nascente com a rua das Portas Verdes, dentro da 
servidão administrativa estabelecida na alínea c) do artigo 41º do Estatuto das 
Estradas da Rede Rodoviária Nacional (Estatuto), publicado pela Lei n.º 34/2015, de 27 
de abril; 

4- Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 42º do mesmo Estatuto, a realização de 
obras ou atividades de caráter industrial, comercial, habitacional, lúdicas e outras que 
possam influenciar direta ou indiretamente a fluidez do tráfego e a segurança da 
circulação nas áreas sujeitas a esta servidão carecem de parecer prévio vinculativo da 
administração rodoviária; 

5- Pelo ofício datado de 28/02/2020, com a referência 007-2640402, a administração 
rodoviária emitiu parecer favorável à edificação da unidade comercial, mas informou 
ser necessária a execução de passadeiras semaforizadas na avenida Dr. José 
Henriques Vareda (EN 242); 

6- Neste contexto, a requerente apresentou, com o pedido n.º 595/20, datado de 
04/06/2020, o processo de obras de urbanização a que corresponde o n.º 153/20, que 
prevê a construção das passadeiras semaforizadas, assumindo a realização das obras 
necessárias à sua execução; 

7- Os processos camarários n.º 71/20, relativo à execução do edifício, e 153/20, relativo 
às obras de urbanização, estiveram presentes, respetivamente, nas reuniões de 
Câmara Municipal de 20/04/2020 e de 22/06/2020, tendo sido aprovados.  

 

Outorgantes 

Entre 

CIDÁLIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA FERREIRA, com domicílio profissional na 
freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande e em representação do Município da Marinha Grande, 
com o NIPC 505 776 758, adiante designado por PRIMEIRA OUTORGANTE; 

E 

____________________________________________, na qualidade de Administrador(es) 
da sociedade ALCAPREDIAL - INVESTIMENTO E IMOBILIARIO S A, com o NIPC 503 031 
259, com sede no lugar do Marrujo - Bugalhos, Alcanena, freguesia e concelho de 
Alcanena, adiante designados por SEGUNDOS OUTORGANTES;  

 

É celebrado, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 25º do RJUE, 
o seguinte contrato de urbanização: 

 
CLÁUSULA 1ª 

(Objeto) 

O presente contrato tem como objeto a contratualização das obrigações assumidas pelos 
SEGUNDOS OUTORGANTES, no âmbito da operação urbanística relativa à obra de 
construção de um edifício destinado a comércio, no terreno sito na rua das Portas Verdes, 
composto pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande  
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sob os n.os 15662, 15661, 332 e 4508, e inscritos na matriz predial urbana, respetivamente 
sob os artigos n.º 6155, 6154, 10471 e 20492, todos da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, e consequente redução proporcional das taxas por realização das necessárias 
infraestruturas urbanísticas.  

CLÁUSULA 2ª 
(Obrigações da 2.ª outorgante) 

OS SEGUNDOS OUTORGANTES obrigam-se a proceder à execução das obras de 
urbanização, relativas à criação de passadeiras semaforizadas na avenida Dr. José 
Henriques Vareda (EN 242). 

 
CLÁUSULA 3ª 

(Obras) 

As obras mencionadas na cláusula anterior são as constantes dos projetos específicos 
constantes no processo camarário de licenciamento de obras de urbanização n.º 153/20, 
aprovado em reunião da Câmara Municipal da Marinha Grande de 22 de junho de 2020, em 
nome da sociedade representada pelos SEGUNDOS OUTORGANTES. 

 

CLÁUSULA 4ª 
(Valor das obras) 

O valor das obras a realizar é de 16.257.41 € (dezasseis mil, duzentos e cinquenta e sete 
euros e quarenta e um cêntimos). 
2- O valor mencionado no número anterior é fixo e independente de quaisquer alterações 
que ocorram no decurso das obras objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA 5ª 
(Caução) 

1- OS SEGUNDOS OUTORGANTES prestarão caução para garantir a boa e regular 
execução das obras previstas no presente contrato. 

2- A caução prevista no número anterior, de valor correspondente ao valor previsto na 
cláusula 4.ª, poderá ser prestada, por acordo entre as partes, mediante depósito em dinheiro, 
garantia bancária autónoma à primeira solicitação ou seguro caução. 

3- Por solicitação dos segundos outorgantes, o representado pela PRIMEIRA 
OUTORGANTE procederá, através do seu órgão competente, à redução e cancelamento da 
caução, nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que 
estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), na redação do 
Decreto-lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

 

CLÁUSULA 6ª 
(Prazo das obras) 

1- As obras previstas no presente contrato deverão ser realizadas no prazo de 1 mês, a 
contar da data de emissão do respetivo alvará de licença de construção. 

2- O prazo referido no número anterior poderá ser alterado, por solicitação dos SEGUNDOS 
OUTORGANTES, nos termos do artigo 53º do RJUE. 
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CLÁUSULA 7ª 
(Fiscalização) 

1- O representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE disporá dos poderes de fiscalização que 
legalmente lhe assistem, no que respeita à realização, pelos SEGUNDOS OUTORGANTES, 
das obras previstas no presente contrato. 

2- Sempre que em ação de fiscalização o representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE 
detete que a execução das obras, previstas no presente contrato, não obedece aos projetos 
aprovados e às condições neles fixadas, pode ordenar aos SEGUNDOS OUTORGANTES, 
fixando-lhe o prazo para o efeito, que procedam à reposição da obra nas condições 
constantes do licenciamento. 

 

CLÁUSULA 8ª 
(Execução das obras pelo primeiro outorgante) 

1- O representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE pode, através do seu órgão competente, 
promover a realização das obras por conta dos SEGUNDOS OUTORGANTES, quando por 
causa que lhes seja imputável: 
a) Não tiverem sido iniciadas no prazo de um ano a contar da data da emissão do alvará; 
b) Não tiverem sido concluídas no prazo fixado ou nas suas prorrogações; 
c) Não tenha reposto a obra nas condições constantes do licenciamento, dentro do prazo 

fixado nos termos do n.º 2 da cláusula anterior. 
2- A execução das obras referidas no número anterior e o pagamento das despesas 
suportadas com as mesmas efetuam-se nos termos dos artigos 107.º e 108.º do RJUE. 
3- O representado da PRIMEIRA OUTORGANTE pode ainda, através do seu órgão 
competente, acionar a caução referida na cláusula 5.ª.  
4-  

CLÁUSULA 9ª 
(Receção das obras) 

Às receções provisória e definitiva das obras previstas no presente contrato, aplicar-se-á o 
disposto no artigo 87º do RJUE. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. Req.º nº 330/20, datado de 27/02/2020 - Proc.º n.º 430/19, datado de 29/112019 - 
Estefânio Oliveira Martins, Helena Maria dos Santos Pires, Paulo Cesar Correia 
Vicente, Isabel Margarida de Sousa Amado Patrício e Pedro Miguel Vieira Maria da 
Silva 
 

379 - Presente requerimento n.º 330/20, datado de 2020/02/27, constante do processo 
camarário n.º 430/19, referente ao “Pedido de emissão de certidão de destaque de 
parcela”, a incidir sobre o prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 12686 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
10655, com a área de 3.000,00m2, localizado em Fonte da Costeira, lugar de Garcia, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, nos termos previstos no n.º 10 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. 
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Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/04, 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 2020/06/04, a 
Câmara delibera: 

DEFERIR a operação de destaque em referência, por se encontrarem reunidas as 
condições expressas no n.º 10 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. 
 
 
27. Req.º nº 598/20, datado de 05/06/2020 - Proc.º n.º 154/20 datado de 05/06/2020 - RP 
High Tech, Lda. 
 
380 - Presente pedido com os registos n.º 598/20, datado de 5/06/2020, e 613/20, datado de 
9/06/2020, relativos a ampliação e alteração de uma unidade industrial sita na rua José 
Alves Júnior, Cumeiras, Embra, no terreno composto pelos prédios registados na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 14125 e 18904, inscritos, 
respetivamente, na matriz predial urbana sob o artigo n.º 16811 e na matriz predial rústica 
sob o artigo n.º 1046, ambos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 154/20, com data de entrada de 05/06/2020, apresentado por 
RP High Tech, Lda., com o NIPC 510 101 496, com sede na rua Nova do Moinho de Cima, 
Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do 
mesmo; 
 
Presente informação técnica, datada de 05/06/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido; 
 
Presente informação técnica, datada de 09/06/2020, que atesta estarem os projetos de 
especialidade em condições de ser aceites, estando 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 
ampliação e alteração de uma unidade industrial sita na rua José Alves Júnior, 
Cumeiras, Embra, no terreno composto pelos prédios registados na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 14125 e 18904, inscritos, respetivamente, 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 16811 e na matriz predial rústica sob o artigo  
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n.º 1046, ambos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo n.º 154/20, com data de entrada de 05/06/2020, apresentado por RP High 
Tech, Lda., com o NIPC 510 101 496, com sede na rua Nova do Moinho de Cima, 
Cumeiras, 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. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – 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. 
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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. Req.º nº 607/20, datado de 17/04/2020 - Proc.º n.º 154/20 datado de 05/06/2020- RP 
High Tech, Lda 
 
381 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 607/20, datado de 09 de junho de 
2020, apresentado por RP High Tech, Lda, com sede na Rua Nova Moinhos de Cima, da 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, em que solicita a isenção do pagamento das 
taxas devidas pelo licenciamento da operação urbanística, respeitante à ampliação e 
alteração de um edifício industrial, construção de muros e demolição de anexos, cujo 
processo tramita sob o n.º 154/20. 
 
Considerando que: 
 
- Pelo requerimento com o registo de entrada n.º 607/20, datado de 09 de junho de 2020, RP 
High Tech, Lda, solicitou, ao abrigo da alínea f) do n.º 3 do artigo 119.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pelo licenciamento da operação urbanística, respeitante à 
ampliação e alteração de um edifício industrial, construção de muros e demolição de anexos, 
cujo processo tramita sob o n.º 154/20; 
 
- A operação urbanística em apreço visa, de acordo com a interessada, criar as condições 
para o desenvolvimento de um projeto de produção de produtos de proteção e combate ao 
coronavírus SARS-CoV-2 e tratamento da doença COVID-19, designadamente viseiras, 
máscaras de silicone reutilizáveis, caixas para higienização de equipamentos de proteção 
individual, acessórios e caixa externa para ventiladores; 
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- O projeto em causa, foi, de acordo com a requerente, apresentado no âmbito da 
candidatura ao concurso publicitado através do aviso n.º 14/SI/2020, denominado “Sistema 
de incentivos à inovação produtiva no contexto do COVID-19”, destinado a empresas que 
redirecionaram a sua capacidade de produção para produtos e bens destinados a combater 
a pandemia do COVID-19; 
 
- O projeto prevê o reforço das condições tecnológicas, através da aquisição de novas 
máquinas de injeção (80 toneladas, 900 toneladas e bi-injeção) e criação de uma área de 
esterilização, por forma a produzir, de imediato, os produtos já descritos; 
 
- De acordo com a interessada, o investimento total do mencionado projeto é de 
3.484.473,00 euros, correspondentes, nomeadamente, à aquisição de máquinas, robots, 
equipamento de controlo de qualidade, equipamento de regulação de temperatura de moldes 
para as novas máquinas, sistemas de alimentação de matéria prima, sistema de filtragem e 
purificação de ar; 
 
- A norma invocada – alínea f) do n.º 3 do artigo 119.º do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande - estabelece que a Câmara 
Municipal pode deliberar a isenção ou redução até 50% das taxas devidas pela realização de 
operações urbanísticas respeitantes a indústrias e armazéns que venham a ser reconhecidos 
como de especial interesse social e económico; 
  
- A sociedade requerente, cujo objeto social é, entre outros, o fabrico de moldes para 
plásticos, redirecionou a sua atividade para a produção de bens destinados ao combate da 
COVID 19; 
 
- Essa capacidade de se reinventar e de se adaptar à nova realidade criada pela situação 
epidemiológica, não só traz benefícios para a economia do país e do concelho, como 
também preserva postos de trabalho, o que se traduz na criação de condições que 
preservam o bem-estar da população; 
 
- A produção de novos produtos de proteção e combate ao vírus assume um especial 
interesse social na medida em que supre necessidades atuais da sociedade no contexto de 
combate ao referido vírus. 
 
- A operação urbanística assume especial relevo social e económico, dado o fim a que se 
destina, 
 
A Câmara Municipal, consciente das dificuldades que as empresas enfrentam no atual 
contexto do surto de COVID-19 e do esforço que têm levado a cabo no sentido de se 
adaptarem à nova realidade,  delibera, ao abrigo da já citada alínea f) do n.º 3 do artigo 
119.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande, isentar RP High Tech, Lda, com sede na Rua Nova Moinhos de Cima, da 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento da operação urbanística respeitante à ampliação e alteração de um 
edifício industrial, construção de muros e demolição de anexos, cujo processo tramita 
sob o n.º 154/20, por considerar que se encontram preenchidos os pressupostos 
vertidos na norma em apreço. 
 
O valor das referidas taxas, calculado nos termos da informação técnica da Divisão de 
Gestão do Território, datada de 05 de junho de 2020, cujo teor passa a fazer parte 
integrante da presente deliberação e que se anexa, correspondem: 
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- À taxa devida pela emissão do alvará de construção: 2.981,60 € (dois mil, novecentos 
e oitenta e um euros e sessenta cêntimos). 
 
- À taxa devida pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas: 
13.699,95 € (treze mil, seiscentos e noventa e nove euros e noventa e cinco cêntimos). 
 
Mais delibera proceder à devolução dos montantes pagos pela requerente referentes: 
 
- À taxa devida pela apreciação do pedido de licenciamento da ampliação e alteração 
do edifício industrial e muro, com demolição de anexos, no valor de 150 euros, 
correspondente à guia de receita DRF 00/3303, datada de 05-06-2020; 
 
- À taxa devida pela apreciação dos projetos de especialidade, respeitante ao mesmo 
processo de licenciamento, no valor de 90 euros, correspondente à guia de receita 
DRF 00/3333, de 09-06-2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

29. Req.º nº 409/20, datado de 13/03/2020 - Proc.º n.º 97/20, datado de 13/03/2020 – 
Ulisses Manuel Lopes Fortunato 
 
382 - Presente requerimento n.º 409/20, datado de 2020/03/13, constante do processo 
camarário n.º 97/20, referente ao “Pedido de emissão de certidão de destaque de parcela”, a 
incidir sobre o prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o n.º 20598 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 4150, com a 
área de 2.297,00m2, localizado na Estrada Principal /Travessa das Carregueiras, lugar de 
Garcia, 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 2020/05/27, 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 2020/05/27, 
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  
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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. 
 
 

30. Req.º nº 1166/19, datado de 09/07/2020 - Proc.º n.º 243/19, datado de 09/07/2019 - 
Maria Rosa Miranda - Cabeça de Casal da Herança de 

 

383 - Presente requerimento n.º 1166/19, datado de 2019/07/09, constante do processo 
camarário n.º 243/19, em nome de Maria Rosa Miranda - Cabeça de Casal da Herança de, 
com o NIF 745418686, apresentado por Artur Miranda Pedrosa, com o NIF 109213904, na 
qualidade de cabeça de casal, com residência em rua Maria Teresa Zúquete Fernandes, n.º 
2, 3.º J, união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, 
referente ao pedido de licenciamento da "Legalização de alterações de habitação e 
anexos" existentes, incluindo o licenciamento da obra de "Demolição de muros de 
vedação e parte de um anexo",  a incidir sobre um prédio urbano sito na rua das Figueiras, 
n.º 77, lugar de Figueiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15650 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 10009. 

Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/02/11 e 2020/03/05, a 
enquadrar devidamente a pretensão. 

Após a análise do pedido de licenciamento da "Legalização de alterações de habitação 
e anexos" existentes, incluindo o licenciamento da obra de "Demolição de muros de 
vedação e parte de um anexo",  a incidir sobre um prédio urbano sito na rua das 
Figueiras, n.º 77, lugar de Figueiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15650 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 10009, com o número de 
processo 243/19, com data de entrada em 2019/07/09, em nome de Maria Rosa Miranda 
- Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 745418686, apresentado por Artur 
Miranda Pedrosa, com o NIF 109213904, na qualidade de cabeça de casal, com 
residência em rua Maria Teresa Zúquete Fernandes, n.º 2, 3.º J, união das freguesias 
de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, bem como dos parecer 
técnicos que sobre ele recairam, 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 aprovado pelo 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 
Edificação e Urbanização - RJUE, 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, ao 
propor a legalização de uma área total de construção com 385,60m2 sobre uma área 
de prédio com 610,00m2, traduzindo-se esta área de construção, num Indice de 
Construção Bruto de 0,6321, superior ao Indice de Construção Bruto Máximo de 0,6. 

2. O n.º 1 do art. 71.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo facto do 
compartimento da cozinha constante no anterior processo de licenciamento e agora 
designado de "copa", ter deixado de dispor de iluminação e ventilação naturais, em 
comunicação direta com o exterior. 
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3. O n.º 3 do art. 19.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanoização do 
Município da Marinha Grande, ao propor a construção de um muro de vedação ao 
longo dos limites do prédio confinantes com a rua das Figueiras  Travessa da Fonte, 
sem que seja indicada a construção do respetivo passeio público, com definição de 
materiais e indicação na respetiva estimativa orçamental. 

Mais delibera informar o requerente do seguinte: 

1. A largura do passeio a executar, não deverá ultrapassar o limite existente do muro 
de vedação contíguo à travessa da Fonte das Figueiras e o lancil do passeio existente 
na zona de concordância da travessa com a rua das Figueiras deverá ser mantido. 

2. De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na rua das 
Figueiras, a pavimentação do passeio deverá ser efetuada em calçada de pedra de 
calcário, com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base em 
"tout-venant" com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de pedra de calcário com 
as dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base).  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
31. Req.º nº 1810/18, datado de 08/10/2018 - Proc.º n.º 425/18, datado de 08/10/2018 - 
Amélia Luz Pereira Saraiva 
 
384 - Presente processo camarário n.º 425/18, inerente ao pedido de licenciamento da 
“Legalização da obra de construção de uma moradia e anexos”, a incidir sobre o Lote n.º 
3 constituído pelo Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado pelo Alvará de Loteamento com 
Obras de Urbanização n.º 04/2001, relativo ao prédio urbano sito na rua das Forcadas, n.º 
151, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 4432 e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo n.º 10519, apresentado por Amélia Luz Pereira Saraiva, com o NIF 116958235, na 
qualidade de Cabeça de Casal da Herança aberta por óbito de Manuel Pereira Dias, com o 
NIF 743314450, com residência no bairro Mariano, n.º 20, lugar de Matos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, sobre o qual recaiu a deliberação camarária datada de 
2019/07/15, que se transcreve: 
 
“Presente requerimento n.º 1810/18, registado em 2018/10/08, subscrito por Amélia Luz 
Pereira Saraiva, com o NIF 116958235, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança 
aberta por óbito de Manuel Pereira Dias, com o NIF 743314450, com residência no Bairro 
Mariano, n.º 20, lugar de Matos, freguesia e concelho de Marinha Grande, constante do 
processo camarário n.º 425/18, registado em 2018/10/28, referente a pedido de 
licenciamento (legalização) da obra de construção de uma moradia e anexos, no Lote n.º 
3 do Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado pelo Alvará de Loteamento Com Obras de 
Urbanização n.º 04/2001, relativo ao prédio urbano sito na Rua das Forcadas, n.º 151, lugar 
de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo 
n.º 10519, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 4432. 
Presente parecer técnico, datado de 2019/03/14, que refere não se encontrar o projeto apto 
para aprovação. 
Presentes pareceres da Chefe de Unidade, datado de 2019/06/07, e da Chefe da Divisão da 
Gestão do Território, datado de 2019/06/12, bem como o Despacho do Vereador do 
Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 2019/07/05.  
Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelo requerimento n.º 1810/18, registado 
em 2018/10/08, subscrito por Amélia Luz Pereira Saraiva -  com o NIF 116958235, na 
qualidade de Cabeça de Casal da Herança aberta por óbito de Manuel Pereira Dias, com o 
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NIF 743314450, com residência no Bairro Mariano, n.º 20, lugar de Matos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, constante do processo camarário n.º 425/18, registado em 
2018/10/28, referente a pedido de licenciamento (legalização) da obra de construção de 
uma moradia e anexos, no Lote n.º 3, do Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado pelo 
Alvará de Loteamento Com Obras de Urbanização n.º 04/2001, relativo ao prédio urbano sito 
na Rua das Forcadas, n.º 151, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 10519, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 4432, bem como os pareceres da Chefe de Unidade, datado de 
2019/06/07, e da Chefe da Divisão da Gestão do Território, datado de 2019/06/12, bem como 
o Despacho do Vereador do Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 
2019/07/05, bem como os pareceres e despacho que sobre ele recaíram, a Câmara 
Municipal delibera NOTIFICAR a requerente, nos termos do artigo 121.º e 122.º do Código 
do Procedimento Administrativo - CPA, para se pronunciarem em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do Regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, por o projeto violar norma legal aplicável, 
nomeadamente o Regulamento do Loteamento por área de construção superior à área de 
construção de 109 m2 fixada no Regulamento do Loteamento, no Alvará de Loteamento n.º 
03/89, alterado pelo Alvará de Loteamento Com Obras de Urbanização n.º 04/2001, para o 
Lote n.º 3, em questão.” 
 
Presente informação dos serviços datada de 2020/06/04, referindo não ter sido apresentada 
qualquer alegação sobre o referido projeto de indeferimento recaído sobre a pretensão em 
causa. 
 
Após a análise da pretensão relativa ao pedido de licenciamento da “Legalização da 
obra de construção de uma moradia e anexos”, a incidir sobre o Lote n.º 3 constituído 
pelo Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado pelo Alvará de Loteamento com Obras 
de Urbanização n.º 04/2001, relativo ao prédio urbano sito na rua das Forcadas, n.º 151, 
lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 4432 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 10519, apresentado por AMÉLIA LUZ PEREIRA SARAIVA, com 
o NIF 116958235, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança aberta por óbito de 
Manuel Pereira Dias, com o NIF 743314450, com residência no bairro Mariano, n.º 20, 
lugar de Matos, freguesia e concelho de Marinha Grande, e tendo em consideração os 
pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a Câmara delibera: 
 
INDEFERIR, nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, por o 
projeto de arquitetura violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 
nomeadamente o Regulamento do Loteamento, pelo facto da área de construção 
proposta para o Lote n.º 3, ser superior à área de construção de 109,00 m2 fixada no 
regulamento do Loteamento que integra o Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado 
pelo Alvará de Loteamento Com Obras de Urbanização n.º 04/2001. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
32. Req.º nº 547/18, datado de 16/03/2018 - Proc.º n.º 92/18, datado de 16/036/2018 - 
Subcilva - Sociedade de Construções, Lda 
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385 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 547/18, datado de 2018/03/16, 
constante do processo camarário n.º 92/18, inerente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de um edifício de habitação unifamiliar, muros e anexos”, incluindo a 
“Demolição de edificações existentes”, a levar a efeito sobre um prédio misto sito na 
travessa da Fonte de Albergaria, lugar de Albergaria, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 20491 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 4590 e matriz predial rústica sob o artigo n.º 
4025, da freguesia de Marinha Grande, apresentado por Subcilva - Sociedade de 
Construções, Lda., com o NIF 502767634, com sede em Estrada Nacional n.º 356, lugar de 
Casal do Marra, n.º 13, freguesia e concelho da Batalha. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2018/06/21, que refere que o projeto de 
arquitetura não se encontra apto a merecer aprovação. 
 
Presente deliberação camarária datada de 2018/07/09, pela qual foi concedido à requerente, 
o prazo de 15 dias para se pronunciar em sede de audiência prévia, por escrito, sobre o 
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 as constantes no n.º 10 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, ao apresentar proposta de edificação em prédio com a área 
de 746,00m2, uma área bruta total de construção de 333,69m2, superior à área bruta de 
construção máxima de 186,50m2 permitida, traduzindo-se num índice de construção bruto de 
0,447, superior ao índice máximo permitido de 0,25.  
 
Presente informação dos serviços datada de 2020/06/02, referindo não ter sido apresentada 
qualquer alegação sobre o referido projeto de indeferimento recaído sobre a pretensão em 
causa. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de 
habitação unifamiliar, muros e anexos ”, a incidir sobre um prédio misto sito na 
travessa da Fonte de Albergaria, lugar de Albergaria, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 
20491 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 4590 e matriz predial rústica 
sob o artigo n.º 4025, da freguesia de Marinha Grande, com o número de processo 
92/18, com data de entrada em 2018/03/16, apresentado por Subcilva - Sociedade de 
Construções, Lda, com o NIF 502767634, com sede em Estrada Nacional n.º 356, lugar 
de Casal do Marra, n.º 13, freguesia e concelho da Batalha, bem como do parecer 
técnico datado de 2018/06/21, a Câmara Municipal delibera: 
 
INDEFERIR, 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, 
por violar o n.º 10 do art. 5.º do regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande, ao apresentar proposta de edificação em prédio com a área de 746,00m2, uma 
área bruta total de construção de 333,69m2, superior à área bruta de construção 
máxima de 186,50m2 permitida, traduzindo-se num índice de construção bruto de 
0,447, superior ao índice máximo permitido de 0,25.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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33. Req.º nº 264/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 124/2020, datado de 14/02/2020 - 
José Pires de Sousa 
 
386 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 264/20, datado de 14-02-2020, 
apresentado por José Pires de Sousa, na qualidade de proprietário do prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16927 e inscrito na matriz 
rústica sob o n.º 1290, situado em Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitou, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação 
que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, a emissão de parecer favorável, por 
parte da Câmara Municipal, à celebração de escritura de compra e venda do dito prédio, a 
favor de Ana Beatriz Rodrigues Valente e Nuno Miguel Rodrigues Valente, na proporção de 
50% para cada um. 
 
Presente parecer jurídico datado de 08-06-2020, informação dos Serviços de Fiscalização, 
datado de 03-03-2020, bem como parecer técnico de 26-05-2020, da Divisão de 
Ordenamento do Território, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou: 
 
- O pedido, com o registo de entrada n.º 264/20, datado de 14-02-2020, apresentado por 
José Pires de Sousa, na qualidade de proprietário do prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16927 e inscrito na matriz rústica sob o n.º 
1290, situado em Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a 
emissão de parecer favorável, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de 
setembro, na redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, à celebração de escritura pública 
de compra e venda de um prédio rústico, da qual resultará a constituição de compropriedade 
sobre o mesmo; 
 
- O parecer jurídico datado de 08-06-2020 e o parecer técnico da Divisão de Gestão do 
território datado de 26-05-2020, ambos sobre o assunto; 
 
Por concordar com os fundamentos de facto e de direito constantes dos ditos 
pareceres, cujo teor passa a fazer parte integrante da presente deliberação e se 
anexam, delibera, ao abrigo da norma já citada, emitir parecer favorável  à celebração 
de escritura de compra e venda do dito imóvel a favor de Beatriz Rodrigues Valente e 
Nuno Miguel Rodrigues Valente, por não se vislumbrar, na realização do referido 
negócio jurídico, qualquer fuga ao regime jurídico dos loteamentos urbanos, 
consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
34. E/13179/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - CANAS, S.A. 
 
387 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/13179/2019, datado de 
13/12/2019, apresentado por CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.,  para abertura 
e fecho de vala em numa extensão de cerca de 9,00 metros e passagem de cabos em 
infraestruturas enterradas existentes, para realização de trabalhos em subsolo, referentes a 
uma baixada de energia elétrica (ramal da EDP), a levar a cabo em Rua da Várzea, 21, 
freguesia e concelho de Marinha Grande. 
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Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 02/03/2020, sobre o 
assunto bem como despacho proferido em 19/03/2020 pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir PARECER FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura e 
fecho de vala numa extensão de cerca de 9,00 metros para passagem de cabos em 
infraestruturas enterradas existentes, para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Energia Elétrica, apresentado por 
CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., a levar a cabo em Rua da Várzea, n.º 21, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição de pavimentos dever ser executada com materiais de 

características e espessura iguais às existentes, podendo os serviços da 
Câmara Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando 
considere necessário; 

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 

35. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
388 - Presente os requerimentos: 
 - registo de entrada E/13235/2019 em que Maria de Fátima Sequeira Gil João Gaspar, 
solicita à Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 56 
do Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
- registo de entrada E/2460/2020 em que Carlos Manuel dos Santos Pedrosa, solicita à 
Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 964 do 
Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
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- registo de entrada E/2616/2020 em que Maria Nazaré Silva Faria, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 964 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
- registo de entrada E/5916/2020 em que Maria Fernanda Rosa Pereira, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1375 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
 
Nos termos do nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande, a Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações das taxas nele 
previstas, mediante requerimento fundamentado e acompanhado dos elementos previstos no 
n.º 2 do citado artigo.  
 
Presentes as informações nºs 01/AF, 02/AF, 03/AF e 04/AF de 12 de junho de 2020, onde se 
confirma que os pedidos estão instruídos e acompanhados dos elementos previstos no n.º 2 
do artigo 17.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande.  
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de 
Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera autorizar aos 
requerentes identificados o pagamento da taxa de concessão das sepulturas 
perpétuas do Cemitério de Casal Galego, em 8 prestações mensais.  
 
Mais delibera anular as guias de receita nºs 9508 de 06/08/2019, 437 de 23/01/2020 e a 
451 de 23/01/2020, todas no valor de 1.000,00€, para que sejam emitidas as guias de 
receita referentes às prestações.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
36. Redução de 50% nas faturas de água, águas residuais e resíduos sólidos, relativas 
ao consumo dos meses de julho, agosto e setembro para todos os concessionários 
das praias do Concelho da Marinha Grande 
 
A Sr.ª Presidente declarou-se impedida na votação deste processo, pelo que, nos 
termos legais, foi substituída pelo Sr. Vice-Presidente. 
 
389 - Considerando que o Decreto Lei nº 24/2020, de 25 de maio veio regular o acesso, a 
ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-
19, para a época balnear de 2020;  
 
Considerando que as praias constituem espaços lúdicos e económicos muito importantes em 
Portugal, visitadas todos os anos por milhares de pessoas, pelo que, no atual contexto da 
pandemia da doença COVID-19, foram definidas regras para manter o controlo da pandemia;  
 
Considerando que as regras impostas são muito rigorosas e obrigam aos concessionários de 
praia a encargos financeiros adicionais difíceis de suportar;  
 
Considerando que os apoios de praia, bares, restaurantes e esplanadas concessionados 
terão que cumprir as regras de ocupação definidas para os estabelecimentos de restauração 
ou de bebidas, ou seja a redução em um terço da sua capacidade de ocupação; 
 
Considerando que a maioria destes concessionários tem a sua atividade económica limitada 
aos meses de Verão;  
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Considerando que a limitação na utilização e ocupação das praias diminui o número de 
turistas às praias, diminuindo a atividade económica destes operadores económicos; 
 
Considerando que estes operadores económicos são grandes empregadores do concelho, 
durante os meses de verão;  
 
Considerando a necessidade de apoiar este setor de atividade fortemente atingido pela crise 
Covid-19;  
 
A Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea e) n.º 1 do artigo 
33.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual, delibera aplicar as tarifas com redução de 50%, às 
faturas de água, águas residuais e resíduos sólidos, relativas ao consumo dos meses 
de julho, agosto e setembro de 2020 a todos os concessionários de praia do Concelho 
da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 
 
  

37. Medidas excecionais. Movimento associativo do concelho da Marinha Grande. 
Prorrogação de prazos  
 
390 - Presente informação n.º I/956/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 09 de junho de 2020. 
 
Considerando que as cerca de 80 associações voluntárias do concelho da Marinha Grande 
assumem, atualmente, um papel fundamental, essencial e insubstituível nos vários domínios, 
social, cultural, desportivo e recreativo. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande, ciente desse papel e dessa importância, 
tem vindo a promover, ao longo dos anos, uma relação de proximidade com as associações 
do concelho, apoiando a sua atividade e estabelecendo um conjunto de parcerias.  
 
Considerando que no aprofundamento dessas parcerias, a Câmara Municipal da Marinha 
Grande, tem apoiado financeiramente diversas associações para a execução de obras, para 
a aquisição de equipamentos, para a realização de atividades pontuais e atividades anuais, 
através de celebração de contratos programa, no uso da competência constante nas alíneas 
o) e u) do artigo 33.º do Regime Jurídicos das Autarquias Locais. 
 
Considerando a emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do 
vírus COVID-19, como uma pandemia, no dia 11 de março de 2020, agravado pelas 
declarações de estado de emergência e posteriormente de estado de calamidade, muitas 
destas associações ficaram impedidas de manter o seu funcionamento e sobretudo a sua 
atividade regular. 
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Considerando que os contratos programa celebrados com o município, determinam, na sua 
maioria, que as associações do concelho estejam obrigadas a entregar relatórios finais, após 
o termo do programa ou da ação apoiada, evidenciando assim o seu cumprimento. 
 
Considerando que em termos estatutários, a maioria das associações estava ainda obrigada 
a realizar as suas assembleias gerais, para a apresentação de contas e aprovação do 
relatório e contas, até 31 de março de 2020. 
 
Considerando que o artigo 18.º do Decreto Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 24-A/2020, de 29 de maio, possibilita às associações com mais de 100 
associados, que as assembleias gerais, que devam ter lugar por imposição estatutária, 
podem ser realizadas até 30 de setembro de 2020. 
 
Considerando que é expectável, que pelas mesmas razões determinadas no Decreto-Lei n.º 
24-A/2020, de 29 de maio, as associações também não tiveram a capacidade para cumprir 
com os prazos de entrega de relatórios de atividades definidos nos contratos programa 
celebrados anteriormente. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, concordando com 
os mesmos, no uso da competência prevista na alínea o) e 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 prorrogar os prazos de entrega dos relatório 
finais do programa ou da ação apoiada, vencidos ou a vencer, constantes em 
anteriores contratos programa, até ao dia 30 de setembro de 2020. 
 
Mais deliberar que esta prorrogação produza efeitos retroativos em todos os 
contratos programa em vigor na presente data. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza social.  
  
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no 
artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que faz 
parte dos órgãos sociais do Rotary Club da Marinha Grande. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
391 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
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Considerando: 
 
⚫ Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

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

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

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

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

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

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

 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa  

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO 

CANDIDATURA 
ADMITIDO / 
EXCLUÍDO 

E/12629/2019 Social 
Associação Portuguesa 

de Doentes de Parkinson 
Projeto Encontros Terapêuticos 

com Parkinson 
Anual Admitido 

E/2410/2020 Social 
Associação Sindical União 

dos Reformados 
Pensionistas e Idosos 

Atividade Cultural e 
Intercâmbios da Universidade 
Sénior da Marinha Grande- 

Oleiros, Gavião e Mafra 

Pontual Admitido 

E/5724/2020 Social 
Rotary Club da Marinha 

Grande 
Todos pela Marinha- a Marinha 

por Todos 
Pontual Admitido 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 
Admitido/ 
Excluído 

E/12629/2019 Social 
Associação Portuguesa de 

Doentes de Parkinson 
Projeto Encontros Terapêuticos 

com Parkinson 
30,6 Admitido 

E/2410/2020 Social 
Associação Sindical União 

dos Reformados 
Pensionistas e Idosos 

Atividade Cultural e Intercâmbios 
da Universidade Sénior da 

Marinha Grande- Oleiros, Gavião e 
Mafra 

25,0 Admitido 

E/5724/2020 Social 
Rotary Club da Marinha 

Grande 
Todos pela Marinha- a Marinha por 

Todos 
31,3 Admitido 
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ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando as mesmas selecionadas 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, que proferiu a seguinte declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
 
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
 
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas.  
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade.  
 
Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na 
subjectividade e no livre arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a 
praticar injustiças na atribuição dos dinheiros públicos.  
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
39. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do inquilino 
residente na Rua Prof. Melo Vieira, Bl 3, 1.ºdireito - Casal de Malta- Marinha Grande, 
por motivo de alteração na composição e rendimentos do agregado familiar.  
 
392 - Presente informação n.º 688 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
15 de maio, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da 
renda da habitação em epígrafe. 
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Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando que, ao abrigo da alínea a) do n.º2 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, 
de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, há lugar à 
revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de alteração na composição ou nos 
rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o facto ao senhorio, no 
prazo máximo de 30 dias a contar da data de ocorrência. 
 

Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
revisão do valor da renda do inquilino residente na fração identificada em epígrafe,  
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(maio) 

RENDA/20 
(julho) 

Rua Prof. Melo Vieira Bl 3, 1.º Dto 27/09/2017 109,87€ 45,85€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de julho de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à 
família no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de janeiro e 31 de março de 
2020  
 
393 - Presente informação n.º I/761/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
dando conta da apreciação de 12 (doze) 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. 
 
Foram analisados 12 (doze) 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 os dias 1 de janeiro e 31 de março de 2020, 
relativos ao 1º trimestre de 2020. 
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Considerando que dos 12 (doze) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) ou b) 
do n. 3 do artigo 4º do citado regulamento, 11 (onze) 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 12 (doze) processos que deram entrada, ao abrigo da alínea a) ou b) 
do  nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 1 (uma) candidatura, não cumpre 
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 a candidatura constante 
e identificada 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; 
 
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. 
 
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, 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 11 (onze) 
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 a 1 (uma) candidatura constante no Anexo B;  

d) 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 30/08/2020 

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

Até 30/10/2020 

 
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. 
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41. Adenda ao contrato comodato- Corpo Nacional de Escutas CNE Escutismo 
Católico Português. Adenda- Antigo edifício da escola básica da Passagem- Vieira de 
Leiria.  
 
394 - Presente deliberação de câmara de 28 de outubro de 2019, relativa à cedência do 
antigo Edifício da Escola Básica da Passagem, sito na Rua da Vieira, Passagem, através 
da celebração de contrato de comodato, com o Corpo Nacional de Escutas CNE Escutismo 
Católico Português. 
 
Presente contrato de comodato celerado em 13 de novembro de 2019. 
 
Presente requerimento de apoio financeiro ao Programa de Apoio a Infraestruturas, com 
registo de entrada n.º 13100/2019, de 11 de dezembro, para a realização de obras de 
requalificação no telheiro e casas de banho da Escola Primária da Passagem. 
 
Presente informação n.º 980/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania. 
 
Considerando que o n.º 2 da cláusula 5.ª do Protocolo refere que “a realização de 
quaisquer benfeitorias, úteis ou necessárias, pelo segundo outorgante ainda que 
devidamente autorizadas, não geram direito a qualquer indemnização ou contrapartidas por 
parte do Município da Marinha Grande”. 
 
Considerando que a presente cláusula impede qualquer apoio por parte do Município da 
Marinha Grande ao Corpo Nacional de Escutas CNE Escutismo Católico Português. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio dos tempos 
livres, desporto e ação social, nos termos da alínea f) e h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que conferem à Câmara Municipal da 
Marinha Grande a competência para apoiar as atividades de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra de interesse municipal, bem como para deliberar sobre as 
formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que compete ao Município da Marinha Grande, criar, construir e gerir 
instalações integrados no património do município, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que importa proceder à revogação do n.º 2 da cláusula 5.ª do contrato de 
comodato, mantendo assim o princípio de igualdade entre todas as entidades, 
possibilitando o acesso a apoios regulamentares da competência da Câmara Municipal. 
 
Assim, a Câmara Municipal ao abrigo das competências conferidas pelas alíneas u) e 
ee) 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 redação atual, delibera revogar o n.º 2 da 
cláusula 5.ª do contrato de comodato, celebrado a 13 de novembro de 2019, entre o 
Município da Marinha Grande e o Corpo Nacional de Escutas CNE Escutismo 
Católico Português. 
 
A Câmara Municipal delibera, em consequência, aprovar a minuta de adenda ao 
contrato de comodato, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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42. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – Rotary 
Club da Marinha Grande – Todos pela Marinha- a Marinha por Todos.  
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no 
artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que faz 
parte dos órgãos sociais do Rotary Club da Marinha Grande. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
395 - Presente deliberação na qual a Câmara Municipal decidiu, ao abrigo das alíneas o) e u) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e 
do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a 
candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo 
de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente:  
 
Atividade Pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E//2020  506068510 Rotary Club da Marinha Grande 
Todos pela Marinha- a 

Marinha por Todos 
31,3 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/932/2020, de 05 de junho, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Rotary Club da Marinha Grande, preenche os requisitos previstos no art.º 6.º 
do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o projeto Todos pela 
Marinha- a Marinha por Todos.  
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea h), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas o), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
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Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, que proferiu a seguinte declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
 
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
 
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas.  
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade.  
 
Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na 
subjectividade e no livre arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a 
praticar injustiças na atribuição dos dinheiros públicos.  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/5724/2020 506068510 
Rotary Club da 
Marinha Grande 

Todos pela Marinha- 
a Marinha por Todos 

31,3 pontos 2018/A/89 44.800,00€ 
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Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

43. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Judo Clube da Marinha 
Grande  
   
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“A candidatura foi entregue em setembro de 2019 e era respeitante à época desportiva 
2019/2020. 
O parecer técnico com a proposta de deliberação está datado 18 outubro. 
Qual a razão para só hoje, 18 junho, vir à reunião de câmara?” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra deu a explicação sobre a falta de documentos, que já tinha 
informado por e-mail. 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
396 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar. 
 
Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se num 
vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua realização 
integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a difusão 
da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da terra, 
tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à atividade 
física federada aprovado em  01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados com os 
“Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de câmara datada 
de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 09/09/1999 e 
critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–programa conforme 
exigência legal. 
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O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época anterior, 
tal como definem os critérios de financiamento. 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, foi elaborada 
a minuta do contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando que o Judo Clube da Marinha Grande apresentou a respetiva candidatura ao 
apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo 
para a modalidade de judo na época 2019/2020, em anexo.  
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, nos 
termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua 
redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para 
apoiar as atividades de natureza desportiva de interesse municipal, bem como para deliberar 
sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das alíneas u), do 
n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada.  
 
Considerando existência de dotação financeira na ação 2016/A/184. 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos.  
 
Considerando que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante a Autoridade Tributária, conforme certidões devidamente 
arquivadas na Divisão Administrativa e Financeira. 
 
A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera atribuir o apoio financeiro à 
atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro resumo abaixo: 
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE 506889955 5.000,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
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Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
 
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas.  
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade.  
 
Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na 
subjectividade e no livre arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a 
praticar injustiças na atribuição dos dinheiros públicos.  
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
44. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de 
apoio financeiro no ano de 2020  
  
397 - Presente informação n.º 425/2020 de 08 de junho de 2020, relativa ao Programa de 
Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª idade no ano de 2020. 
 
Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano de 
2020, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente candidaturas apresentadas pelas seguintes entidades: 
 

ENTIDADE 
 

NIF  ENTRADA 

Associação Sindical União dos Reformados, Pensionistas e Idosos 502 870 419 janeiro 2020 

Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego 501 540 563 janeiro 2020 

Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria 501 931 724 janeiro 2020 

Clube Desportivo Moitense 501 216 049 janeiro 2020 

Comissão de Reformados Pensionista e Idosos de Vieira de Leiria 506 171 795 janeiro 2020 
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D. Distrital da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson 504 058 550 janeiro 2020 

Industrial Desportivo Vieirense 501 254 242 janeiro 2020 

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande 500 892 113 janeiro 2020 

Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio 501 056 467 janeiro 2020 

Sport Operário Marinhense 501 417 702 janeiro 2020 

 
 
Considerando a emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do 
vírus CONVID-19, como uma pandemia, no dia 11 de março de 2020, agravado pelas 
declarações de estado de emergência e posteriormente de estado de calamidade, muitas 
destas associações ficaram impedidas de manter o Programa de Atividade Física da 3.ª 
Idade em funcionamento. 
 
Considerando que recentemente as regras para a realização de atividades físicas foram mais 
alargadas, conforme disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Resolução de Conselhos de Ministros 
n.º 40-A/2020, de 29 de maio. 
 
Considerando que apesar de existirem ainda fortes limitações, a prática de atividade física 
inserida neste Programa é permitida, desde que cumpridas as orientações definidas pela 
Direção Geral da Saúde. 
 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que, apesar da interrupção pela pandemia CONVID-19, o Programa foi 
iniciado em janeiro de 2020. 
 
Considerando que o Programa pode ser retomado, em cumprimento com as normas da 
Direção Geral da Saúde. 
 
Considerando que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiarem 
do apoio proposto, uma vez que possuem nesta data a situação contributiva regularizada 
perante a Segurança Social e perante a Autoridade Tributária, conforme certidões 
devidamente arquivadas na Divisão Administrativa e Financeira. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, ao abrigo 
da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, delibera a 
atribuição de um apoio financeiro às entidades abaixo designadas, nos seguintes 
termos: 
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Entidade/Parceiro NIF N.º 
participantes 

Valor do 
subsídio a 

atribuir 

Ass. Sindical União dos Reformados, Pensionistas e 
Idosos 

502 870 419 40 1600 euros 

Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego 501 540 563 36 1440 euros 

Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria 501 931 724 30 1200 euros 

Clube Desportivo Moitense 501 216 049 25 1000 euros 

Comissão de Reformados Pensionista e Idosos de Vieira 
de Leiria 

506 171 795 40 1600 euros 

Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson 
(Delegação Distrital) 

504 058 550 27 1080 euros 

Industrial Desportivo Vieirense 501 254 242 50 2000 euros 

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande 500 892 113 50 2000 euros 

Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio 501 056 467 15 600 euros 

Sport Operário Marinhense 501 417 702 35 1400 euros 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
  
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 

45. Aprovação de minuta de protocolo de cedência de equipamento - tablets e 
carrinhos de transporte - entre a CIMRL e o Município da Marinha Grande, no âmbito 
da Atividade 3 “Descobrir a Região de Leiria - Promoção da Educação para o 
Património” do Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar.  
   
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“O protocolo de cedência vigorará por 36 meses. No final deste prazo os tablets terão de ser 
devolvidos?” 
 
A Sr.ª Presidente informou que os tablets são da CIMRL e pensa que até lá se consiga 
esclarecer esta situação e eles permanecerem nos agrupamentos de escolas, pois foi para 
isso que se fez o procedimento. 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
398 - Presente informação n.º I/948/2020, de 5 de junho de 2020, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da necessidade de ser celebrado entre a 
CIMRL e o Município da Marinha Grande um protocolo de cedência referente aos 
equipamentos interativos disponibilizados gratuitamente pela primeira, num total de 210 
tablets e respetivos carrinhos de transporte (14) para se poder proceder posteriormente à 
distribuição dos mesmos pelos 3 agrupamentos de Escola do Concelho. 
 
Considerando que no âmbito da candidatura “Plano Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar na Região de Leiria”, mais especificamente para o desenvolvimento da Atividade 3 
“Descobrir a Região de Leiria – Promoção da Educação para o Património”, a CIMRL 
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adquiriu equipamentos interativos (tablets + carrinhos de transporte, incluindo software de 
aprendizagem e colaboração e software de gestão de equipamentos e monitorização de 
trabalho) para os 10 municípios da CIMRL que integram este projeto intermunicipal.  
 
Considerando que a referida aquisição foi, desde logo, definida pelo Conselho Intermunicipal 
como essencial à execução do PICIE, nomeadamente para a operacionalização da atividade 
3, integrada nas visitas de estudo destinadas aos alunos do 3º e 4º ano de todas as escolas 
públicas do 1º CEB, da Região de Leiria (mediante inscrição prévia). 
 
Considerando que a mesma foi ainda tida pelo Conselho Intermunicipal como essencial para 
a capacitação da rede escolar, através da realização de sessões de informação e 
sensibilização para a utilização da solução, incluindo pelo menos a realização de uma 
sessão de capacitação dirigida aos professores e educadores de infância, a realizar em cada 
um dos 21 agrupamentos de escolas da Região de Leiria. 
 
Considerando que por motivos de instauração de um processo contencioso pré-contratual, 
transitado em julgado, favorável à CIMRL a 1 de abril do corrente ano, só foi possível 
proceder à distribuição destes equipamentos em meados de maio de 2020. 
 
Considerando que a CIMRL, devido a todos os constrangimentos causados pela pandemia 
da COVID 19, desde o encerramento das escolas à consequente necessidade de 
implementação do ensino à distância, decidiu ceder gratuitamente os referidos equipamentos 
interativos aos 10 municípios associados, de entre os quais, ao Município da Marinha 
Grande até setembro de 2020 (início do próximo ano letivo), para que estes por sua vez, os 
possam disponibilizar, aos agrupamentos de escolas/escolas/encarregados de 
educação/alunos, sob a forma de empréstimo. 
 
Considerando que em sede da candidatura aprovada pelo Centro 2020, os equipamentos 
interativos foram distribuídos pelos 10 municípios associados, da seguinte forma: 
 

Municípios 
Nº Salas de Aula  

(15 tablets por sala) 

Nº de tablets 
(total)* 

Alvaiázere 2 30 

Ansião 5 75 

Batalha 5 75 

Castanheira de Pera 1 15 

Figueiró dos Vinhos 2 30 

Leiria 43 645 

Marinha Grande 14 210 

Pedrógão Grande 1 15 

Pombal 19 285 

Porto de Mós 9 135 

Total 101 salas 1.515 tablets 

*Cada 15 tablets dispõem de 1 carrinho de transporte 

Considerando que os referidos equipamentos são propriedade da CIMRL, encontrando-se 
devidamente identificados, através do nº de série, e inventariados no património da mesma. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar o referido documento, concordando com o 
mesmo, 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  
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sua redação atual, delibera aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a CIMRL, 
que se encontra em anexo. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
46. Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) - Aprovação 
de minuta de contrato de comodato a celebrar com os Agrupamentos de Escolas do 
Município.  
 
399 - Presente informação n.º I/878/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 9 de junho do corrente ano, dando conta que a CIMRL, no âmbito da candidatura 
intermunicipal aprovada (Programa Operacional Centro 2020), para o desenvolvimento do 
Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso escolar (PIICIE), do qual o Município 
da Marinha Grande é entidade parceira, procedeu à entrega de 210 equipamentos 
informáticos (tablets) e de 14 armários. 
 
Considerando que para o desenvolvimento do PIICIE, foi estabelecido um acordo entre a 
CIMRL e o Município da Marinha Grande e entre este último e os 3 agrupamentos de escolas 
do concelho; 
 
Considerando que o procedimento de aquisição dos referidos tablets e armários, para futura 
distribuição pelos 10 municípios associados, estava já ele previsto, no âmbito do PIICIE, 
designadamente na ATIVIDADE 3;  
 
Considerando que com o aparecimento da pandemia da COVID 19, a maioria das atividades 
previstas, no âmbito do referido Plano, foram canceladas; 
 
Considerando que não obstante o facto de Atividade 3 ter sido cancelada (visitas de estudo), 
o referido equipamento informático que a elas estava associado tinha como destinatários os 
alunos do 1.º ciclo e como objetivo, o reforço do seu processo de aprendizagem; 
 
Considerando que com a distribuição dos referidos tablets e armários, co-financiados ao 
abrigo do Programa Operacional Centro 2020), pelos 3 agrupamentos de escolas, existe a 
necessidade de se celebrar com estes um protocolo de cedência dos equipamentos em 
causa. 
 
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 a distribuição dos equipamentos deverá ser proporcional ao número de 
alunos que frequentam o 1.º ciclo de ensino básico, propomos que os tablets sejam divididos 
da seguinte forma: 
- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, total de 601 alunos, 97 tablets 
atribuídos/6 armários; 
- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, total de 521 alunos, 84 tablets 
atribuídos/6 armários; 
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- Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, total de 179 alunos, 29 tablets atribuídos/2 
armários; 
 
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 
agrupamentos de escolas Marinha Grande Nascente, Marinha Grande Poente e de Vieira de 
Leiria, que tem por objeto a cedência temporária, em regime de comodato, de equipamento 
informático (tablets) e de armários, que se destinam exclusivamente à utilização por parte 
dos agrupamentos de escolas/escolas/encarregados de educação de crianças/alunos do 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, público-alvo do projeto PICIE. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, concordando com 
os mesmos, no uso da competência prevista nas alíneas u) e ee) 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. 
 
 
47. Contrato avulso n.º 85/2019 – Prestação de serviços de atividades de animação e 
apoio à família (AAAF), componente e apoio à família (CAF) e dinamização de 
bibliotecas escolares – Lotes um e dois – Suspensão do contrato e prorrogação  
 
400 - Presente cópia do contrato avulso n.º 85/2016, celebrado em 05-09-2019, e do 
respetivo caderno de encargos, que tem por objeto  a execução de “atividades de animação 
e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF) e dinamização de bibliotecas 
escolares de treze de setembro de dois mil e dezanove a trinta e um de julho de dois mil e 
vinte – Lotes um e dois”., celebrado com a sociedade Moderação & Rigor, Ldª.. 
 
Presente informação I/ 734/2020, de 22-04-2020, da DDC/Área da Educação, relativa ao 
impacto, na execução do contrato de prestação de serviços n.º 85/2019, da suspensão das 
atividades letivas e não letivas, presenciais, operada no âmbito da declaração do estado de 
emergência  decorrente da situação de calamidade pública causada pela pandemia do 
coronavírus Covid-19 e das medidas excecionais e temporárias previstas na Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março. 
 
Presentes pareceres jurídicos, um recebido em 05-05-2020, do escritório de advogados do 
Dr. Victor Faria, que presta serviços de patrocínio judiciário ao Município, e outro recebido 
em 08-05-2020, do Dr. Luís Verde, que presta serviços ao Município, de consultoria jurídica 
na área da contratação pública, que analisaram o contrato e as circunstâncias especiais, 
excecionais e temporárias decorrentes das medidas de mitigação e combate à situação 
epidemiológica da pandemia do coronavírus Covid-19, e a suspensão das atividades letivas 
e não letivas presenciais, decretada pelo Governo, tendo ambos considerado que a mesma 
se apresenta como um motivo de força maior – acontecimento externo imprevisível e 
inevitável, não imputável às partes – que impossibilita a realização das prestações objeto do  
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contrato e o seu cumprimento, facto que determinará a suspensão da execução do contrato, 
ao abrigo do disposto no art.º 297.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Ambos os pareceres apresentaram também as alternativas que se colocam à continuidade 
do contrato, em função da (im)possibilidade de serem ainda realizadas, no todo ou em parte, 
as atividades objeto do contrato.  
 
Presente informação jurídica I/817/2020, de 14-05-2020, que resume os dois pareceres 
jurídicos externos supra referidos. 
 
Presente informação I/941/2020, de 05/06/2020, da DDC/Área da Educação, que reavaliou a 
execução do contrato e conclui ser ainda possível dar continuidade à execução das 
prestações objeto do mesmo, após o dia 1 de junho de 2020, data em que se operou a 
reabertura dos estabelecimentos de educação pré-escolar e até 31-08-2020, reafectando 
parcialmente as quantidades estimadas para o 1º ciclo do ensino básico, ainda encerrado, ao 
ensino pré-escolar. 
 
Presente informação jurídica I/939/2020, de 05-06-2020, que apreciou todas as informações 
anteriores e concluiu estarem verificados os pressupostos legais previstos nos artigos 297.º e 
298.º do Código dos Contratos Públicos, relativos à suspensão do contrato, por 
impossibilidade total e temporária, de cumprimento das prestações objeto do mesmo, 
motivada por caso de força maior, e à consequente e automática prorrogação do mesmo. 
 
A Câmara Municipal apreciou e ao abrigo da competência conferida pelo art.º 18.º, n.º 
1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e art.º 33.º, n.º 1, alíneas f) e dd) do 
RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro (órgão que foi competente para a decisão de contratar), conjugados 
ainda com os artigos 36.º, n.º 1 e 38.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP),  e 
considerando: 
 
a) A emergência de saúde pública de âmbito internacional associada à declaração 

do Coronavírus (Covid-19), como uma pandemia, pela Organização Mundial de 
Saúde, e a adoção, pelo Governo, de um conjunto de medidas excecionais e 
temporárias de mitigação e combate à propagação da doença do Covid-19, entre 
as quais, a suspensão das atividades letivas e não letivas, presenciais, nos 
estabelecimentos de ensino, a partir do dia 16 de março de 2020, constante do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; 
 

b) Que na sequência da prorrogação do estado de emergência, o Decreto-Lei n.º 14-
G/2020, de 13 de abril, criou um regime excecional em matéria de realização, 
avaliação e certificação das aprendizagens, que passaram a ser efetuadas em 
regime não presencial (art.º 2.º), até final do ano letivo 2019/2020, que este ano, 
excecionalmente, se estenderá até 26 de junho de 2020; 

 
c) Que o Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 

30 de abril, aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de 
confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos 
da qual definiu o dia 1 de junho de 2020, como data de reabertura dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar; 
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d) Que embora o ano letivo da educação pré-escolar (e do 1º ciclo do ensino básico) 

termine em 19-06-2020, no que respeita aos estabelecimentos de educação pré-
escolar, o município irá manter os mesmos em funcionamento, não só até final de 
julho de 2020 (como previsto no contrato) como também durante todo o mês de 
agosto, como forma de garantir uma resposta social eficaz e segura, às famílias 
das crianças que, por força das suas relações laborais, não poderão gozar férias 
no mês de agosto e não terão, por isso, outra solução para a guarda das crianças; 
 

e) Que esta situação excecional e temporária de suspensão das atividades letivas e 
não letivas presenciais, por força do combate à pandemia o Covid-19, no período 
que mediou entre 16-03-2020 e 31-05-2020, projetou efeitos diretos no contrato 
avulso nº 85/2019, por constituir uma impossibilidade total e temporária, do 
cumprimento de todas as obrigações objeto do contrato (pelo cocontratante, 
desenvolver as atividades contratadas e pelo Município, proceder aos 
correspondentes pagamentos), motivada por um caso de força maior, não 
controlável e alheio à vontade das partes,  que o Código dos Contratos Públicos 
resolve com o regime  da suspensão previsto na alínea a) do seu art.º 297.º; 

 
f) Que por acordo das partes e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 298.º 

do CCP, a execução das prestações objeto do contrato recomeçou no passado dia 
1 de junho, data em que se operou a reabertura dos estabelecimentos do ensino 
pré-escolar; 

 
g) Que a suspensão temporária, total, do cumprimento das prestações objeto do 

contrato teve por consequência a prorrogação automática do prazo inicialmente 
fixado, por força do disposto no n.º 2 do art.º 298.º, do CCP, sem que haja lugar a 
revisão de preços ou assunção, pelo Município, de um dever de prestar à 
contraparte, quer por força do previsto no regime do próprio contrato, quer por 
força do previsto no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 19-A/2020, de 30 de abril, que 
estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de 
contratos de execução duradoura, como é o caso, no âmbito da pandemia da 
doença Covid-19. 

 
Delibera notificar o cocontratante Moderação & Rigor, Ldª. de que: 
 
1. Tendo-se verificado o cumprimento de todos os pressupostos legais previstos no 

contrato e na alínea a) do art.º 297.º do CCP, a execução do contrato suspendeu-
se, no período que mediou entre 16 de março de 2020 e 31 de maio de 2020, por 
impossibilidade total e temporária de cumprimento das prestações objeto do 
mesmo, motivada por um caso de força maior. 
 

2. No dia 1 de junho de 2020, com a reabertura e funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino pré-escolar, cessaram as causas que determinaram a 
suspensão do contrato, pelo que recomeçou, de facto, a execução das prestações 
objeto do mesmo, nos termos e em cumprimento do previsto no n.º 1 do art.º 298.º 
do CCP. 

 
3. Por força do disposto no n.º 2 do mesmo art.º 298.º, o prazo do contrato 

prorrogou-se, automaticamente, pelo prazo inicialmente fixado para a sua 
execução, mantendo-se a execução das prestações objeto do contrato, até ao dia 
31 de agosto de 2020. 
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4. Esta suspensão e prorrogação automática do prazo de execução do contrato não 

origina, em caso algum, revisão de preços ou assunção, pelo Município, de um 
dever de prestar à contraparte, quer por força do regime previsto no próprio 
contrato, quer por força do previsto no n.º 1 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 19-
A/2020, de 30 de abril, que estabelece um regime excecional e temporário de 
reequilíbrio financeiro de contratos de execução duradoura, como é o caso, no 
âmbito da pandemia da doença Covid-19. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 

 
48. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 – Área 
cultural - Associação Cultural e Recreativa da Comeira - Conclusão da reabilitação das 
instalações da associação  
 
401 - Presente deliberação de 10 de fevereiro de 2020, na qual a Câmara Municipal decidiu, 
ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 
e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de 
definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades 
financeiras e físicas da entidade concedente:  
Apoio a infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/616/2020 500787654 
Associação Cultural e 
Recreativa da Comeira 

Conclusão da reabilitação das instalações 
da associação (iniciadas em 2014) 

32,3 pontos 

 

 
Presente informação com registo I/977/2020 de 12 de junho, da Divisão de Desenvolvimento 
da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade 
Associação Cultural e Recreativa da Comeira preenche os requisitos previstos no art.º 6.º 
do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a Conclusão da reabilitação 
das instalações da associação (iniciadas em 2014). 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da cultura, tempos 
livres e desporto, nos termos das alíneas e) e f), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro na sua redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha 
Grande a competência para apoiar entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à execução de obras nos termos das alíneas o), do n.º 1, do artigo 
33.º da Lei supracitada;  
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Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/169; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
 
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
 
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas.  
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/616/2020 500787654 

Associação 
Cultural e 

Recreativa da 
Comeira 

Conclusão da reabilitação 
das instalações da 

associação (iniciadas em 
2014) 

 
32,3 pontos 

 
2018/A/169 27.000,00€ 
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de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade.  
 
Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na 
subjectividade e no livre arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a 
praticar injustiças na atribuição dos dinheiros públicos.  
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

49. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
veículo automóvel – Contentor do lixo deslocado por ação do vento forte – “Depressão 
Helena” – Apreciação – Proposta de indeferimento – Audiência prévia. 
 
402 - Presente requerimento apresentado em 29-11-2019, por Carla Sofia Gândara Tojeira, 
com registo de entrada E/12657/2019, no qual requereu o ressarcimento de danos causados 
no seu veículo automóvel, por um contentor do lixo deslocado por ação de vento forte, no 
dia1 de fevereiro de 2019, quando circulava na Rua Joaquim Domingues, junto ao nº 18, 
Boavista, Marinha Grande. 
 
Presente participação da Polícia de Segurança Pública (registo E/2072/2019) a relatar os 
factos que lhe foram descritos, na Esquadra, pela lesada e a descrever as condições 
climatéricas que nesse dia se faziam sentir. 
 
Presentes as informações produzidas internamente pelos serviços técnicos da DQV-Divisão 
de Qualidade de Vida, intervenientes no processo. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/593/2020-FO, de 10-03-2020, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
verificou o pressuposto da existência de um facto ilícito, por ação ou omissão nem se 
verificou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos do requerente. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/593/2020 - FO, que fica anexa à presente 
ata e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, 
delibera notificar a requerente, Carla Sofia Gândara Tojeira,  do presente  projeto  de  
decisão final de indeferimento do seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis  
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a contar do recebimento da notificação, para dizer por escrito, o que se lhe oferecer 
sobre o mesmo, nos termos do previsto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
50. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
veículo automóvel – Tempestade “Leslie” – Apreciação – Proposta de indeferimento – 
Audiência prévia. 
 
403 – Presente requerimento apresentado em 22-10-2018, por Volodymyr Prodyus, com 
registo de entrada E/9809/2018, no qual requereu o ressarcimento de danos causados no 
seu veículo automóvel, por um caixote do lixo que na noite do dia 13 para 14 de outubro de 
2018, e por ação do forte temporal que então se fazia sentir no concelho – tempestade pós-
tropical “Leslie” – foi arremessado contra a sua viatura, danificando-a. 
 
Presente participação da Polícia de Segurança Pública a relatar os factos que lhe foram 
descritos, na Esquadra, pelo lesado. 
 
Presente resposta da seguradora do Município que declinou a responsabilidade desta 
entidade, no evento causador dos danos. 
 
Presentes as informações produzidas internamente pelos serviços intervenientes no 
processo DQV e DAF. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/428/2020-FO, de 20-02-2020, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
verificou o pressuposto da existência de um facto ilícito, por ação ou omissão nem se 
verificou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos do requerente. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/428/2020 - FO, que fica anexa à presente 
ata e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, 
delibera notificar o requerente, Volodymyr Prodyus,  do presente  projeto  de  decisão 
final de indeferimento do seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis a contar 
do recebimento da notificação, para dizer por escrito, o que se lhe oferecer sobre o 
mesmo, nos termos do previsto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
51. Pedido de indemnização - Danos em veículo automóvel – Buraco na Rua da 
Indústria Metalúrgica – Concorrência de culpas – Audiência prévia. 
 
404 – Presente requerimento apresentado em 26-04-2019, de Mário José Domingues 
Franco, no qual requer o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu 
veículo automóvel, por um buraco existente na Rua da Indústria Metalúrgica, desta cidade, 
no dia 18-04-2019, cerca das 20H00.  
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Presente participação de acidente da PSP. 
 
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/505/2020, de 28-02-2020, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas, e se conclui: 
“…que se encontram verificados todos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual por incumprimento ou cumprimento defeituoso dos deveres de vigilância, de 
conservação e sinalização da via de circulação rodoviária em questão, que faz impender 
sobre o Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o lesado, Mário José 
Domingues Franco, titular do NIF 200256300, pelos danos que não teriam existido se o local 
estivesse devidamente reparado de modo a prevenir o acidente e a impedir os danos no 
pneu da viatura conduzida por pela esposa do requerente (ou de qualquer outra que por ali 
circulasse). 
E ainda que: 
“…o facto que atuou como condição do dano não foi apenas e só o comportamento omissivo 
do município no âmbito dos seus deveres de vigilância e de conservação daquela via e das 
condições de segurança da circulação na mesma, mas também o comportamento da própria 
condutora do veículo que não adequou as características da sua condução e a velocidade 
instantânea do veículo ao troço da via em causa, que, como se comprovou, se encontrava 
devidamente sinalizado para os perigos nele existentes e permitia que o buraco tivesse sido 
evitado em condições de segurança face à largura da faixa de rodagem, ao traçado da 
estrada que naquele local era retilíneo e com uma largura total de cerca de 6,5 metros e 
ainda à inexistência de constrangimentos de visibilidade. 
(…) 
Assim, tratando-se de um caso de concorrência de culpas e conforme se concluiu no parecer 
da CCDRC-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, recebido em 
12-07-2019 (E/7814/2019), cabe ao órgão decisor - a Câmara Municipal - avaliar todas as 
circunstâncias da produção dos danos supra expostas e, em face das mesmas, determinar a 
gravidade e proporção (percentagem) das culpas de cada uma das partes envolvidas - do 
Município e da condutora - sendo essa proporção que permitirá, então, fixar o “quantum” da 
indemnização do requerente, face ao valor comprovado dos danos, computados em 103,00€, 
com IVA incluído.”. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/505/2020, que fica anexa à presente ata e 
que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, delibera 
notificar o requerente, Mário José Domingues Franco, 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 fixar a gravidade das culpas na produção dos 
danos reclamados, em 50% para o Município e 50% para o condutor do veículo e, em 
consequência, fixar a indemnização no valor de 51,50€ (cinquenta e um euros e 
cinquenta cêntimos), nos termos do disposto no art.º 4.º 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. 
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52. Projeto de Regulamento de uso do fogo e de limpeza de terrenos - Fim do período 
de consulta pública - Decisão final 
 
405 - A Câmara Municipal, em sua reunião de 10-02-2020, deliberou submeter a consulta 
pública o Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos. 
 
Consequentemente, esse Projeto de Regulamento foi objeto de publicação na 2ª série do 
Diário da República de 3 de março de 2020, tendo-se fixado o prazo de 30 dias úteis para 
que os interessados pudessem apresentar, por escrito, sugestões, observações ou 
reclamações, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, por vários meios publicitados. 
 
Aquele prazo de 30 dias úteis de consulta pública decorreu entre os dias 03-03-2020 e 17-
04-2020, sem que hajam sido recebidas quaisquer sugestões, observações ou reclamações 
por qualquer cidadão ou entidade externa ao Município, pelo que impõe-se agora dar 
cumprimento aos subsequentes trâmites legais de aprovação final. 
 
A Câmara Municipal apreciou e ao abrigo da competência conferida pela alínea k) do 
n.º 1 do art.º 33.º do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera submeter o Projeto de Regulamento 
Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos, a apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal, para os efeitos do disposto na alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, do 
mesmo RJAL. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
53. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Fase 1 - Concurso público n.º 
19/2020. Deliberação inicial. 
 
406 - Presente informação com a ref.ª CS/26/2020 e projeto de execução, cuja coordenação 
foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e 
peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, 
caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, plano 
de segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de prevenção e de gestão 
de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 170.834,19€ (cento e setenta mil, oitocentos e trinta e quatro 
euros e dezanove cêntimos) e o prazo de execução é de 120 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, , 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, na sua redação 
atual, delibera: 
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a) tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Cristina Silva (Presidente), Rui Vicente (Vogal), Maria João Oliveira (Secretário) 
e como suplentes Miguel Figueiredo e Isabel Alves.   

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
54. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Requalificação da Rua Aníbal Bettencourt em S. Pedro 
de Moel - Concurso público n.º 08/2019 
 
407 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Receção Provisória da obra “Requalificação da rua Aníbal Bettencourt em 
S. Pedro de Moel - Concurso público n.º 08/2019”, adjudicada por deliberação camarária, de 
vinte e dois de abril de dois mil e dezanove, à empresa “Construções Vieira Mendes, Ld.ª”, 
pelo valor de 252.785,82€ (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco 
euros e oitenta e dois cêntimos). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
55. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Rede de saneamento de águas residuais domésticas da 
Amieira e Charneca da Amieira - fase 1 - Concurso público n.º 12/2019 
 
408 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra “Rede de saneamento de águas residuais 
domésticas da Amieira e Charneca da Amieira - fase 1 - Concurso público n.º 12/2019”, 
adjudicada por deliberação camarária, de vinte e nove de julho de dois mil e dezanove, à 
empresa “LUSOSICÓ Construções, SA”, pelo valor de 190.041,00€ (cento e noventa mil e 
quarenta e um euros). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber  
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provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
56. RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL- Alteração do traçado da rua da SOPREM- 
Concurso público n.º 06/2020 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Iniciaram o novo traçado e pararam. Sem esperar que o novo traçado estivesse concluído, 
removeram a antiga. 
Neste momento não há nenhuma, nem a antiga nem a nova, o que provoca um enorme 
constrangimento a quem ali passava 

O novo traçado tem incluído saneamento, águas, e restantes infraestruturas?” 
  
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que era sua intenção manter a rua antiga até ter a 
nova, deu aqui essa informação, mas passado 3 dias teve de inverter a situação e até 
informou o Vereador Aurélio disso, porque com a decisão judicial do processo teve de 
acelerar a inutilização da rua. É também por isso que já se está a fazer a receção provisória, 
porque quem o faz é o proprietário, e a Câmara tinha de entregar o espaço ao novo 
proprietário. 
Em relação ao resto da rua, houve um problema de alagamento do terreno, teve de secar, e, 
entretanto, vai ser retomada. 
Esta fase não tem ainda saneamento e água, só numa segunda fase, porque agora tinha de 
se fazer um procedimento rápido por causa da sentença judicial. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
409 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Receção Provisória Parcial da obra “Alteração do traçado da rua da 
SOPREM- Concurso público n.º 06/2020”, adjudicada por deliberação camarária, de seis de 
abril de dois mil e vinte, à empresa “Matos & Neves, Ld.ª”, pelo valor de 40.852,75€ 
(quarenta mil, oitocentos e cinquenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisória e 
parcialmente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no artigo 
395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
57. Obras de Acalmia de Tráfego- desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira 
Venâncio- Concurso público n.º 05/2020 - Ratificação de despacho 
 
410 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Despacho n.º 176/2020, de 09 de junho, com o seguinte teor integral:  
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“Presente informação da DGT, com referência CS/28/2020, de 09 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam as listas de erros e omissões, e se propõe a 
não aceitação das mesmas. 
Assim, decido, pela não aceitação da lista de erros e omissões apresentada, por delegação 
de competência da Presidente da Câmara, de trinta e um de outubro de dois mil e dezassete, 
de acordo com o n.º 5 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos e de acordo com os 
artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3 e 36.º, todos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro, delibera ratificar o despacho n.º 176/2020. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
58. Rede de abastecimento de águas da Amieira - Fase 2 – Concurso Público n.º 
09/2020 –Listas de erros e omissões - Ratificação de despacho 
 
411 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Despacho nº 175/2020, de 09 de junho, do Sr.º Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor integral:  
 
“Presente informação da DGT, com referência CS/27/2020, de 09 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam as listas de erros e omissões, e se propõe a 
não aceitação das mesmas. 
Assim, decido, pela não aceitação da lista de erros e omissões apresentada, por delegação 
de competência da Presidente da Câmara, de trinta e um de outubro de dois mil e dezassete, 
de acordo com o n.º 5 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos e de acordo com os 
artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3 e 36.º, todos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro, delibera ratificar o despacho n.º 175/2020. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
59. Reabilitação da Rua das Lagoinhas- Concurso público n.º 14/2020-listas de erros e 
omissões e esclarecimentos - Ratificação de despacho 
 
412 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Despacho nº 173/2020, de 09 de junho, do Sr.º Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor integral:  
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“Presente informação da DGT, com referência RV/13/2020, de 08 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam as listas de erros e omissões e 
esclarecimentos, e se  propõe a não aceitação das mesmas. 
Assim, decido, pela não aceitação da lista de erros e omissões e esclarecimentos 
apresentada, por delegação de competência da Presidente da Câmara, de trinta e um de 
outubro de dois mil e dezassete, de acordo com o n.º 5 do artigo 50.º do Código dos 
Contratos Públicos e de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3 e 36.º, todos 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro, delibera ratificar o despacho n.º 173/2020. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 13:00 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.  

 

 
 


