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Aos vinte e nove 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. Protocolo para a implementação do referencial de educação para a segurança, a 

defesa e a paz. 
2. Aquisição de Imóvel na Freguesia da Moita 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
3. Resumo de Tesouraria do dia 23 de junho de 2020 
4. 12ª Modificação aos Documentos Previsionais 2020 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
5. Req.º nº 552/20, datado de 27/05/2020 - Proc.º n.º 274/18, datado de 12/07/2018 - 

Sociedade de Representações A. Gonçalves Lda 
6. Req.º nº 682/17, datado de 20/04/2017 - Proc.º n.º 54/17, datado de 14/02/2017 - 

Florentino Caperta Faustino – Cabeça de Casal da Herança de 
7. Req.º nº 568/20, datado de 29/05/2020 - Proc.º n.º 444/19, datado de 13/12/2019 - 

Ricardo Miguel de Oliveira Henriques e Maria Fernanda Ventura Jorge 
8. Req.º nº 603/20, datado de 05/06/2020 - Proc.º n.º 555/17, datado de 14/12/2017 - 

Liliana Sofia Ferreira Leal 
9. Req.º nº 619/20, datado de 09/06/2020 - Proc.º n.º 826/05, datado de 25/11/2005 - 

Pedro Emanuel de Sousa Lavos Matos (declaração de caducidade) 
10. Req.º nº 619/20, datado de 09/06/2020 - Proc.º n.º 826/05, datado de 25/11/2005 - 

Pedro Emanuel de Sousa Lavos Matos (concessão de licença especial) 
11. Req.º nº 521/20, datado de 14/05/2020 - Proc.º n.º 350/19, datado de 20/09/2019 – 

Gasogás – Transportes e Logística, Lda. 
12. Req.º nº 203/20, datado de 08/01/2020 - Proc.º n.º 458/11, datado de 13/12/2011 - 

António Salvador Oliveira Rocha 
13. Req.º nº 579/20, datado de 24/06/2020 - proc.º n.º 4/19, datado de 08/01/2019 – Manuel 

Mendes de Abreu e Lina Maria Franco Neto 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
14. Alteração do traçado da rua da Soprem – CP 06/2020 – Suspensão dos trabalhos 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
15. Isenção do pagamento de taxas 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
16. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2020 - Judo Clube 

da Marinha Grande – Judo4ever. 
17. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2020 - Judo Clube 

da Marinha Grande – Judo4help.  
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
18. Responsabilidade civil extracontratual - pedido de indemnização por danos em veículo 

automóvel - tempestade “leslie” – apreciação – proposta de indeferimento – Audiência 
Prévia. 
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19. Pedido de indemnização - danos em viatura automóvel - buraco na rua Augusto Costa, 
Picassinos – concorrência de culpas - audiência prévia – resposta concordante – 
Decisão Final. 

 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
20. Rede de abastecimento de águas da Amieira - fase 1 – concurso público n.º 03 /2020 –

listas de erros e omissões - Ratificação de Despacho. 
 

 

 

 

 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora 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. Processo das Piscinas Oceânicas de São Pedro de Moel 
Recebemos um email do cidadão Miguel Barosa Gonçalves referente a um despacho emitido 
pelo Diretor-Geral da Direção Geral do Património Cultural, a respeito do pedido que o 
próprio fez para a abertura de um procedimento de classificação de âmbito nacional das 
Piscinas Oceânicas de São Pedro de Moel, a título individual no mês de julho do ano de 
2019. 
  
O mesmo conclui que o complexo não reúne os “valores patrimoniais inerentes a uma 
distinção como valor nacional”. Contudo, é importante referenciar o ponto 23 deste 
despacho, que diz e passo a citar “Pela análise feita, somos de parecer que as 
Piscinas Oceânicas de São Pedro de Moel não evidenciam características que 
permitam enquadrar o complexo nos critérios de apreciação (…) sendo apenas de 
referir que as Piscinas Oceânicas poderão ter valor de memória, local, ou para quem 
as frequentou.”.  
  
O próprio fez um pedido à Câmara Municipal para iniciar um processo que vise a 
classificação do Complexo de Piscinas Oceânicas de São Pedro de Moel como Imóvel 
de Interesse Municipal, sustentado e viabilizado pelo despacho apresentado e que se 
encontra em anexo. 
  
O despacho refere que uma cópia do mesmo foi enviada à Câmara Municipal da Marinha 
Grande, “para ponderação de eventual classificação como de interesse municipal.”. 
  
Qual o ponto de situação deste pedido? 
 
 



 

Página 5 de 32 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 29/06/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 22 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
2. Processo da Fábrica Escola Irmãos Stephens 
Nós fizemos uma proposta já há meses, penso que em janeiro, qual o ponto de situação 
deste processo 
  
  
3. Made in Eventos 
Um munícipe, representando a empresa Made in Eventos, vem solicitar a autorização para a 
realização de um “Mercado Urbano”, no Parque Mártires do Colonialismo, em todos os 
domingos, entre o mês de julho (a começar já no dia 5 de julho) e setembro, das 10 às 19 
horas. 
Qual o ponto de situação do pedido? O que lhe foi respondido? 
  
4. Carta entregue pela munícipe Cristina Ventura sobre a Rua do Olheirão na Moita, que 
refere que a Câmara não cumpriu o acordo que fez com a munícipe em Janeiro de 2016. 
Afinal o que aconteceu?  
  
5. Na 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, 18.06.2020, reitero 
o pedido hoje pela 7.ª vez.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 

Munícipes:  

• Carta da Sr.ª Cristina Ventura, que lhe chegou, e onde alega que não está a ser 
cumprido o acordo feito entre ela e a CMMG. Quer saber o que se passa, e que a 
resposta seja dada à Senhora e a todos os Vereadores. 

• Carta da Associação de Pais da Escola de Picassinos sobre a obra – quer saber se 
já houve resposta e em que termos. 

• Comunicação do munícipe Miguel Barosa Gonçalves – quer enaltecer a sua 
preocupação, é um jovem com grande sentido cívico. Já tinha feito a proposta do 
cinema ao ar livre e agora tem esta ação sobre as piscinas. 
Comunga da informação da Vereadora Ana e quer também as respostas. 
 

• Relatório das despesas de Cabo Verde – continua a aguardar, já vem de antes do 
Covid, e agora pós Covid continua à espera. 

• Também continua a aguardar a resposta do Sr. Presidente da Direção dos 
Bombeiros sobre o corte das árvores junto ao quartel. Tem de se esclarecer, e uma 
vez que ele se disponibilizou para o fazer, é bom que se marque. 

• Vereador Caetano, as obras das esplanadas de S. Pedro já começaram? 

• CAF’s – há informação de que as CAF’s não vão funcionar nos meses de verão, e é 
dito aos pais que têm respostas nas AAAF’s, mas não é a mesma coisa, por isso não 
percebe por que razão o município não abriu estas CAF’s nestes 2 meses.  
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Deverá ser porque o Governo não abriu as escolas do 1.º ciclo, só que o Governo 
não proibiu, e, assim os pais que podem pagar os ATL’s pagam, quem não pode tem 
que se “desenrascar”. Não concorda com esta situação! 
 

• Quer lamentar a posição assumida pelo PS sobre o Pinhal de Leiria.  
Com um assunto que é tão caro a todos nós, e ao País, terem votado contra a 
proposta conjunta do PCP, BE e PSD sobre a reflorestação do pinhal e a aplicação 
do dinheiro da mata. 
Convida os marinhenses a ler o documento que está nas redes sociais. 
Lamenta o voto contra, e também a ausência do deputado João Paulo Pedrosa, que 
se ausentou da votação. 
Lamenta as duas situações, e espera que os marinhenses saibam dar a resposta 
daqui a 1 ano, em relação à forma como o PS e o Governo tratam o nosso pinhal e 
as nossas gentes.  
Espera que a Sr.ª Presidente saiba dar resposta. 

 
 
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. “É meu dever questionar sobre problemas que os munícipes que dão conhecimento. São 

eles a razão de eu estar aqui. Têm sido muitos os que me abordam (e cada vez mais) e 
por isso gostaria que me informassem, para dar lhes conhecimento. Entre eles reforçar o 
que se disse sobre Cristina Ventura, Miguel Gonçalves, pais das CAF, Rui Graça,  
  

b. Foram inúmeros os munícipes que alertaram para buracos nas ruas da terra. Apenas 
alguns exemplos no centro: um enorme buraco sinalizado na Rua do Pintainho Piu; 
buraco em frente ao barbeiro no Largo Ilídio de Carvalho; buraco em frente à Pastelaria 
Avenida na Av. Vítor Gallo; Com toda a certeza que o staff de comunicação e 
propaganda já deram conhecimento ao vereador Caetano. 
  

c. O munícipe João Mendes, vice-presidente do ACM, afirmou ao jornal que os jogos do 
marinhense não poderão ser televisionados “porque a intervenção feita na iluminação do 
estádio foi insuficiente”. 
Então gastámos dinheiro, à pressa, quando foi o jogo da taça de Portugal e não 
resolvemos definitivamente o problema!? Ficou apenas um poucochinho resolvido. 

  
d. Um munícipe alerta para a Rua do Carvalho, na Moita, que tem esgoto a céu aberto a 

correr para a EN 242. É um problema que o executivo permanente conhece bem, já lá 
esteve, mas não o soluciona. Recordo que esta rua tem saneamento, mas os esgotos 
chegam cá abaixo ao final da rua e não vão para lado nenhum. 
Para quando a solução de mais esta questão do saneamento  
  

e. A Rua do Lamarão está sem iluminação pública há mais de um mês. Vários munícipes já 
alertaram, nesta rua existem várias empresas que não podem estar sem iluminação 
pública. 
Agradecia que resolvessem ou contactem a entidade que a Câmara contrata para fazer o 
serviço de iluminação pública. 
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f. Sobre o assunto de expediente do correio, vem um munícipe fazer uma sugestão, 
entroncando numa proposta que há muito fiz: uma campanha de divulgação e incentivo 
para que a comunicação entre a Câmara e os munícipes seja preferencialmente feita por 
via eletrónica. Os benefícios são inúmeros, desde a rapidez com que os munícipes são 
contactados, o atraso nas cartas entregues pelos CTT (p.e. para pagar água, já depois 
da data devida), e também minimizar os mais de 140.000€ que a Câmara gasta 
anualmente com expediente de correio. 
Para quando uma iniciativa neste sentido? 
  

g. Um grupo de munícipes subscreveram um mail, solicitando a colocação de tabelas de 
basket por vários pontos da cidade.  
Recordo que em junho do ano passado, faz agora um ano, dei conhecimento à 
vereadora Célia, responsável pelo desporto, que a Federação Portuguesa de 
Basquetebol, tinha um projeto de Street Basket, que facilitava às autarquias que 
aderissem, um conjunto de condições e equipamentos, entre as quais tabelas, bolas, 
equipamentos. Liguei para a responsável da Federação e passei o telemóvel à 
vereadora Célia, que se mostrou interessada na adesão ao projeto. Cada vez que 
encontro esta senhora questiona o que aconteceu para a Câmara da Marinha nunca 
mais tenha mostrado interesse? 
É esta a resposta que deve ter dado a estes munícipes, sobre a colocação de tabelas de 
rua. É realmente poucochinho. 
 

h. Na reunião extraordinária da passada quarta-feira, foi apresentada a proposta para 
apoiar a Protur em 50.000€ para organizarem o programa cultural de Verão em S. Pedro. 
Questionei se estavam salvaguardadas as condições sanitárias e se tinha sido garantido 
que as bandas e músicos em atuação fossem da Marinha. A Sra. Presidente e a 
vereadora Célia afirmaram que sim. Vemos agora no programa que nem um músico é da 
Marinha. 
Sra. Presidente, porque não ajuda os músicos marinhenses? 
Porque nos mentiu dizendo que estava salvaguardado? 
Dado que os festivais de música a nível nacional foram todos cancelados, bem como as 
festas das coletividades e as festas da Cidade, era importante saber se do ponto de vista 
sanitário era possível a realização destes eventos. 
Dada a dificuldade com que vivem os músicos nesta pandemia, onde não puderam 
trabalhar, perguntei se estavam salvaguardadas as dinâmicas de organização, produção, 
programação e músicos serem feitos com profissionais e artistas locais. 
A Sra Presidente e a vereadora Célia, afirmaram que podíamos estar descansados, 
porque tudo isso estava salvaguardado e até referiu alguns músicos marinhenses. Os 
colegas podem comprovar o que estou a afirmar. 
Pedi se nos poderia ser enviado o programa para S. Pedro e também para a Praia da 
Vieira. Na sexta-feira ao final do dia, recebemos um mail da vereadora Célia com toda a 
programação. 
Numa breve análise percebemos que das dezenas de músicos programados, nem um é 
da Marinha. Ouviram bem, nem uma única banda ou um músico marinhense irá atuar em 
S. Pedro neste Verão. 
Temos músicos de Lisboa, Portalegre, Porto, Pombal, Alcobaça, Nazaré, Minde, 
Montemor-o-Novo, Leiria, Coimbra, Barreiro, etc. 
Contactei alguns músicos marinhenses, nem um foi contactado, mesmo que alguns 
tenham manifestado interesse em participar a elementos da Protur. 
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É inacreditável, que num momento como o que vivemos, a Câmara, com os dinheiros 
públicos, pague, para apoiar gente de fora do concelho quando tinha ficado claro, 
aquando da votação do ponto, que queríamos apenas artistas locais de modo a apoiar a 
cultura produzida pelos marinhenses. 
Não há consideração pela cultura produzida por artistas locais. 
Quando precisam deles chamam-nos para atuar gratuitamente, agora que 
disponibilizaram 50.000€, já não olham para eles, nem quem precisa de ajuda.” 

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

• Gostaria que quando fossem respondidos os e-mails dos munícipes fosse também 
dado conhecimento aos Vereadores, uma vez que também os recebem. 

• Afluência do mercado – tem lá ido e tem falado com os vendedores, que estão 
preocupados com a afluência, porque antes estavam numa zona mais urbana. 
Pergunta se as linhas da TUMG estão a funcionar com regularidade e se as 
pessoas estão informadas da mudança? 

• Associações – sabe que vão marcar uma reunião para falar sobre esta situação, 
mas quer perguntar se junto do Jurídico já se conseguiu encontrar alguma solução? 

• Alargamento das esplanadas – as regras eram muito apertadas, foram melhoradas, 
houve reclamações. Pode-se alterar para melhorar o comércio local? 

• Testes ao Covid-19 – quantos foram realizados? Ainda estão a realizar, resultados e 
qual o público alvo? 

• Kit’s – quantos foram distribuídos e ainda estão a ser distribuídos? 

• SAP – sabe que há um segurança e uma enfermeira depois das 20 horas, mas o 
que é que estão lá a fazer porque não prestam qualquer assistência, mandam para 
Leiria?  

• CAF’s – como é que as pessoas se inscrevem se nas escolas estão a informar que 
não vai haver? Não percebe! 

• Eventos da época balnear – já foi falado pelo Vereador Aurélio de que não há 
artistas marinhenses. 
Ontem o cantor Carlos Vicente esteve a atuar na Praça, em S. Pedro, mas em 
nome próprio. 

• Quer lamentar a postura do PS na votação da proposta sobre o Pinhal de Leiria. 
Espera que alguma coisa seja feita no pinhal, porque tem pena que termine este 
mandato em que vão deixar desfalcado o património marinhense e por não terem 
conseguido preservar a memória para as gerações futuras. 
Lamenta mais uma vez a desilusão deste executivo PS. 

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que respondeu o 
seguinte: 
 

• Made in Eventos – o pedido chegou na sexta-feira, foi para os serviços, e a entidade 
foi informada por telefone para elaborar um plano de contingência para aprovação 
da Delegada de Saúde. 
No sábado recebeu-o na Câmara, não tem competência para o aprovar, e foi-lhes 
dito no domingo que tinham de o enviar à Delegada de Saúde, só que no sábado a 
entidade já o estava a divulgar. 
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• Associação de Pais de Picassinos – o telheiro precisa de um projeto, está nos 
serviços e pensa fazê-lo o mais rápido possível. 

• CAF’s – por decisão do Governo os alunos do 1.º ciclo já não voltaram à escola 
para aulas, logo não fazia sentido regressarem à escola para terem estas 
atividades. Foi o que foi visto com os agrupamentos. 
Todas as trabalhadoras das AAAF’s estão ocupadas, há 15 salas de AAAF’s nesta 
altura. 
Os pais manifestaram interesse em que as CAF’s continuassem em julho e agosto, 
e por isso preencheram o formulário. Foi assim este ano. Preenchem o formulário 
para AAAF’s, e se necessitarem de CAF’s preenchem também. 
Há salas mistas e este tipo de “mistura” é um bom serviço e é benéfico, segundo os 
agrupamentos. Tem havido resposta para todos. 

• Desconhece a situação da falta de iluminação no Estádio, e fica surpreendida! 
Agora, a curto prazo, só se remediou a situação, e com a substituição das 22 
lâmpadas havia condições para transmitir os jogos. 

• Tabelas de basket – deu indicações aos serviços para fazer a candidatura, agora 
não sabe qual foi a resposta. Mas pode assegurar que irão ser colocadas tabelas no 
multidesportivo do Parque Mártires. Na Cerca será mais difícil, devido ao piso. 

• Protur – pediu ao Sr. Vereador Aurélio que lhe faça chegar o nome dos artistas que 
contactaram a Protur e que não foram atendidos, porque a informação que tem é 
que todos os artistas que manifestaram interesse foram integrados na programação. 
Deu exemplo de artistas marinhenses que vão atuar em agosto no programa da 
Protur. 

• Mercado – não concorda com a Vereadora Lara, porque a afluência tem sido muito 
grande e até maior do que antes, e teve que ser providenciado o alargamento do 
estacionamento. 

• Kit’s – foram disponibilizados 18.095, e foram entregues 15.146. 
Vai ainda ser enviada uma terceira mensagem para levantamento no Museu do 
Vidro, dentro do seu horário. 
Terminada esta fase, pensa-se fazer uma nova distribuição. 

 
 

• CAF’s - a Sr.ª Vereadora Lara Lino quis esclarecer a Sr.ª Vereadora Célia sobre as 
CAF’s, porque nem todas as funcionárias estão ao serviço. 
 

A Sr.ª Presidente confirmou a informação da Sr.ª Vereadora Célia, de que estão ao 
serviço todas as funcionárias que se disponibilizaram. 
 

A Sr.ª Vereadora Lara referiu que o apoio para os pais com filhos terminou, e agora 
seria necessário terem o apoio das CAF’s, só que não se conseguem sequer 
inscrever. 
 

A Sr.ª Vereadora Célia disse que não é preciso inscrever, eles já estão inscritos 
desde o início do ano. 
 

• A Sr.ª Vereadora Célia aproveitou a oportunidade para apelar ao voto nas duas 
candidaturas às 7 maravilhas: 

→ 760 207 771 – Arte Xávega 

→ 760 207 772 – Artesanato de vidro 
 

• Movimento associativo – pensa que se vai discutir na reunião que irão agendar. 
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A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que cumprimentou 
todos os que acompanham esta reunião e respondeu o seguinte: 
 

• Carta da munícipe Cristina Ventura, da Moita, que todos receberam – tem a ver com 
a obra do saneamento da Rua do Olheirão. 
O processo inicia-se com uma deliberação de 2005 e a munícipe indica eventuais 
incumprimentos da Câmara, com que não concorda. 
A Câmara já reuniu com todos os intervenientes, até também com esta senhora, e 
há um desentendimento entre vizinhos, que agora se está a refletir sobre a Câmara, 
e que se resume a uma disputa de uma faixa de terreno de 80 cm. 
Sugere que seja enviada toda a documentação sobre o processo, que é longo, tem 
15 anos, para que cada um tire as suas conclusões, até porque praticamente todos 
os pontos apontados estão cumpridos, só falta uma pequena parte do muro, porque 
tem a ver com a fronteira do terreno, que é a disputa entre a senhora e o vizinho e 
que não tem sido fácil delimitar. 

• Rua do Carvalho, Moita – a rua tem a rede de saneamento construída, mas não 
está em uso, e por isso tem de se fazer o atravessamento da EN, para o que já se 
contactou as Infraestruturas de Portugal, para ter a autorização para esta rua e 
outra próxima. 
O esgoto que ali aparece não vem da rede, porque não está ligada, é de 
particulares que estão a fazer despejos ilegais para a via pública. Não são fecais, 
são de lavagem de roupa, e a fiscalização está a acompanhar com regularidade. 

• Iluminação da Rua do Lamarão – não tinha informação, apesar de ser da 
competência da EDP e eles serem rápidos, logo que informados. Já tomou nota 
para informar a EDP. 

• Esplanadas de S. Pedro – os serviços já combinaram com os proprietários o início 
da obra, que é dia 2 de julho. 

• TUMG para o mercado – atualmente tem mais linhas a servir este mercado do que 
tinha anteriormente, porque todas as linhas, ao sábado, passam no mercado, com 
ligação direta. 

• Votação na Assembleia da República sobre o Pinhal – quer deixar bem claro que 
também lamenta o facto de o PS não ter apoiado esta proposta, e por isso, da sua 
parte, e do PS da Marinha Grande, também lamentam esta posição enquanto 
marinhense. A sua posição é clara. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Informações que não são dadas aos Vereadores – os serviços têm excesso de 
trabalho, os pedidos são encaminhados, mas ainda não conseguiram responder. 

• Piscinas de S. Pedro – todos sabem que se têm empenhado para que os 
proprietários possam reabilitar o espaço, com reuniões com a APA, ARH Centro, em 
Coimbra e em Lisboa, e estas entidades disponibilizaram-se para acompanhar o 
projeto com o proprietário. Até agora não fez nada, apesar de se ter comprometido 
a fazer. 
É um assunto que todos devem discutir, para ver qual o caminho e o que pretendem 
para as piscinas de S. Pedro, que são um ex-libris. Entende que têm de tomar uma 
posição em conjunto. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pretende saber se o município quer 
classificá-las como de interesse municipal. 
 

A Sr.ª Presidente disse que não vai responder a isso agora, uma vez que pretende 
que todos discutam o assunto. 
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• Pinhal – continua a chamar Pinhal do Rei, porque tem história e preserva a história. 
Orgulha-se da sua história! 
Também considera que não tem sido feito tudo aquilo que é possível na defesa do 
pinhal e da sua reflorestação, mas tem-se empenhado para isso. 
Tem pedido informações ao ICNF sobre o valor das vendas de madeira e os 
investimentos realizados. Não fosse a pandemia já aqui teria vindo o novo 
Secretário de Estado das Florestas e o Diretor do ICNF. 
Sabe que foram adquiridas máquinas para intervir no pinhal, e também foram 
abertos concursos para mais pessoas e técnicos. 
Não é o suficiente, é verdade, e embora seja uma área de intervenção do Governo, 
nós tudo temos de fazer para pugnar pela reabilitação e tomada de medidas sobre o 
pinhal. 
Informou que na segunda ou terceira semana de julho aqui virá o Secretário de 
Estado. 

• Reunião com o Presidente dos Bombeiros – vai fazer o agendamento com os 
Vereadores, para ser feito o esclarecimento. 

• Sobre o envio dos documentos sobre o corte das árvores informou que já deu 
indicação para serem envidos, pelo que vai ver o que se passa. 

• SAP – vai-se informar sobre o que os Srs. Vereadores disseram agora. 
A Sr.ª Vereadora Lara disse que é uma desilusão este executivo PS, e quer dizer-
lhe que se orgulha muito do que este executivo PS fez no Centro de Saúde, com o 
aumento dos administrativos, consultas das 8 horas da manhã às 20:00 horas, que 
não havia, e de ter conseguido fazer as obras e alocar mais verbas para o efeito. 
É orgulho apostar na saúde. 
Sobre o SAP vai ver. 

• Apoios – quando se dão também se deve querer que sigam o exemplo da Câmara, 
que apoiou os artistas marinhenses, e por isso devem estar sensíveis a que a 
programação reflita este apoio aos músicos do concelho. 

 
 
Proposta ditada para a ata pela Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho: 
 
“Tendo em conta que as Vereadoras da CDU entendem que o facto de a época balnear, no 
caso de S. Pedro, ser “entregue” a uma associação não inibe a Câmara Municipal de 
enriquecer o respetivo programa apresentado pela associação; 
 
Tendo em conta que ainda ontem no centro da Praça em S. Pedro de Moel o músico 
marinhense Carlos Vicente, por iniciativa própria, alegrou uma parte da tarde de todos 
quantos usufruíam da praia e de S. Pedro; 
 
Tendo em conta que a cultura deve ser devidamente valorizada e os nossos artistas 
marinhenses apoiados pelo nosso município condignamente (discordando nós que esse 
apoio se traduza no pagamento de uma verba irrisória de 150€ como foi a que foi paga pela 
Câmara quando propôs aos nossos artistas fazer espetáculos no Facebook da Câmara); 
 
E tendo finalmente em conta que a lógica normal é que a Câmara convide os artistas 
marinhenses a participar e não que estes adivinhem que se querem participar se devem 
apresentar junto à Câmara informando dessa vontade, que é óbvia, propomos: 
 
Que se convidem todos os artistas marinhenses que tenham condições para montar 
espetáculos de rua, para, por conta e com o apoio da autarquia, animarem as nossas praias 
nesta época balnear. 
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Deverão ser solicitados aos serviços os respetivos contactos para que o repto lhes seja 
lançado e que sejam remunerados pela autarquia condignamente e não com os míseros 
150€ propostos e pagos durante os espetáculos do Facebook.” 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai ter em consideração a proposta e vai ver como será 
possível realizar. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que o repto está lançado e vai ser transmitido aos 
serviços. 
Para os espetáculos da Casa da Cultura foi acordado o valor de 175€ por cada 30 minutos, 
todos aceitaram e acharam um valor correto e justo. 
 

• A Sr.ª Presidente disse que não respondeu ainda sobre as águas castanhas 
porque vai pedir à APA e à Saúde Pública as análises das águas balneares, porque 
não são feitas pela Câmara, e depois analisará. 
 

• Sobre a FEIS – o combinado foi ser pedido um estudo para se ver o que se poderá 
fazer. Vai ver o ponto de situação para se poder conversar sobre o assunto. 

 

• Correios – os CTT estão atrasados. Gasta-se dinheiro com a correspondência. Tem 
sido falado de as pessoas receberem as faturas por mail, mas muitos não aceitam e 
outros não podem, pela idade. Por outro lado, há procedimentos que têm de ser 
feitos por carta. 

 
 

 

 

 
 
A Sr.ª Presidente interrompeu a reunião nesta altura, para um breve intervalo, das 11:20 
horas às 11:30 horas. 

 

 

 

 

 

ORDEM DO DIA 
 
 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 
1. PROTOCOLO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO 

PARA A SEGURANÇA, A DEFESA E A PAZ 
 
425 - Considerando a comunicação eletrónica do dia 23/06/2020 do Gabinete do Senhor 
Ministro da Defesa Nacional, que convida o Município da Marinha Grande a integrar o projeto 
para implementação do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz. 
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Considerando que este projeto tem como objetivo promover os valores e as matérias de 
segurança e defesa no sistema educativo nacional, na educação pré-escolar e nos ensinos 
básico e secundário, para a implementação da Educação para a Segurança, a Defesa e a 
Paz; 
 
No sentido de impulsionar a implementação do Referencial junto da comunidade educativa, o 
Governo – através do Ministério da Defesa Nacional, do Ministério da Modernização do 
Estado e da Administração Pública, do Ministério da Educação e da Secretaria de Estado 
para a Integração e as Migrações – tem vindo a assinar Protocolos (em anexo) com 
Municípios de vários Distritos do País, numa iniciativa que materializa o empenhamento do 
Governo, do Poder Local e dos agentes fundamentais do sistema educativo nacional, num 
projeto que é ‘de todos para todos’, ao serviço do País e, particularmente, das gerações mais 
jovens; 
 
Considerando que os municípios têm, nos termos das disposições constantes da alínea d) do 
n.º 2 do artigo 23.º e da aliena r) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua redação atual, atribuições nos 
domínios da educação e ensino e o respetivo órgão executivo tem competência para 
colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com 
entidades da administração central;  
 
Considerando ainda que os órgãos municipais recebem ainda, no domínio da educação, as 
competências previstas no artigo 11.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, em consequência 
do reconhecimento de que a proximidade aos cidadãos e o conhecimento do território e da 
comunidade são um fator fundamental no processo educativo, sendo que no caso do 
Município da Marinha Grande estas competências ainda não foram transferidas, sendo certo 
no entanto que tal venha a ocorrer num futuro próximo; 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciar a proposta, e no uso da competência prevista 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º e da aliena r) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua 
redação atual delibera aprovar a assinatura do presente protocolo cuja minuta se 
encontra anexa e se dá por integralmente reproduzida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

2. Aquisição de prédio urbano na Moita, propriedade de HENRIQUE ALBERTO 
SOARES - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE (NIF 745471587) 

 
426 - Presente informação n.º I/2652/2019 de 23/12/2019 (anexo 1) do Chefe de Gabinete 
da Presidente da Câmara Municipal, respeitante a proposta de “AQUISIÇÃO TERRENO 
MOITA”, sito na Travessa Padre Franklim, n.º 4 - Moita, Marinha Grande, propriedade de 
Henrique Alberto Soares - Cabeça de Casal da Herança de (NIF 745471587), pelo valor de 
140.000,00€. 
 
Presente documentos de registo do prédio, nomeadamente caderneta predial do artigo 
urbano n.º 253 da freguesia da Moita (anexo 2), correspondente a prédio urbano destinado a 
habitação e logradouro, inscrito a favor de Henrique Alberto Soares - Cabeça de Casal da 
Herança de (NIF 745471587) e, certidão permanente da Conservatória do Registo Predial de 
Alcobaça da descrição n.º 1907 (anexo 3), correspondente a casa de rés-do-chão para 
habitação e logradouro, com a área total de 1.948,00 m2, sendo que 139,00 m2 respeita a  
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área coberta e 1.809,00 m2 de área descoberta, descrito a favor dos herdeiros Alexandra 
Margarida Pedroso Soares, Ana Paula Pedroso Soares casada com Alberto Paulo Frota de 
Matos Viegas de Carvalho e Maria Celeste Henriques Pedroso Soares, conforme consta da 
escritura de habilitação de herdeiros celebrada a 23/02/1998 (anexo 4).  
 
Presente certificado energético n.º SCE187598139, válido até 05/11/2028 (anexo 5) e 
certidão emitida em 29/11/2018 pela Câmara Municipal da Marinha Grande (anexo 6), 
respeitante à licença de habitabilidade do imóvel. 
 
Presente relatório de avaliação datado de 03/12/2019, com o valor de 131.911,00 euros, 
elaborado por perito avaliador com o registo CIRS nº 1331 (anexo 7). 
 
Presente informação n.º I/1069/2020 de 24/06/2020 (anexo 8) do Chefe de Gabinete da 
Presidente da Câmara Municipal a justificar a proposta de aquisição do prédio urbano em 
referência. 
 
A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, adquirir o prédio inscrito na matriz predial urbana da 
freguesia da Moita, sob o artigo n.º 253 a favor de Henrique Alberto Soares - Cabeça de 
Casal da Herança de (NIF 745471587), descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Alcobaça sob o n.º 1907, pelo valor total de 140.000,00€. 
 
Mais delibera aprovar a minuta da escritura de compra e venda (anexo 9). 
 
A presente deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra 
dos Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“Por razões:  
1. Não percebemos por que razão se opta pela aquisição deste terreno e não a dos 5 lotes 
em tempos já abordados, ou seja, quais os fundamentos para esta localização?  
2. Não concordamos com a aquisição do prédio num valor superior ao determinado pela 
perita da lista do distrito judicial de Coimbra, entendemos que qualquer valor acima lesa o 
interesse público.  
3. Se considera, no mínimo estranho, que a Junta de Freguesia (depois do seu executivo ter 
reunido entre si para analisar a venda de um terreno) venha propor à Câmara a aquisição de 
um prédio através de uma imobiliária (Century 21 - Cardeira & Costa) cujo Director Comercial 
é o próprio secretário da junta de freguesia, eleito pelo Partido socialista, que integra o 
executivo e participa na decisão do órgão onde tem interesse próprios;  
4. Porque o processo não é acompanhado por parecer jurídico, financeiro e até urbanístico 
(que enquadre urbanisticamente a pretensão), não se sabendo quem elaborou os termos do 
contrato promessa compra e venda e quem se responsabiliza tecnicamente pelo conteúdo 
desta deliberação.”  
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Esta proposta foi posta pela Junta de Freguesia. O local é central, permite a deslocalização 
da Junta e a criação do jardim com os equipamentos geriátricos e parque infantil. 
A aquisição dos lotes referidos pelo MpM foi inviabilizada na medida em que não se 
encontram, na sua totalidade, disponíveis. 
Três deles foram adquiridos e foram analisados valores inflacionados, e por não se terem 
adquirido à data da proposta anterior, a mesma feita pela Junta de Freguesia, e havendo  
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agora a possibilidade de dar a esta freguesia um espaço de lazer há tanto tempo necessário, 
entendemos trazer esta proposta, a bem da população da freguesia da Moita.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
3. RESUMO DE TESOURARIA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e três de junho de dois mil 
e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
11.486.044,74€ (onze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e quarenta e quatro euros e 
setenta e quatro cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
4. 12ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 

 
Dado que nesta altura os documentos ainda não estavam disponíveis, foi decidido por todos 
aguardar até final da reunião, prosseguindo com a ordem do dia. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
5. REQ.º Nº 552/20, DATADO DE 27/05/2020 - PROC.º N.º 274/18, DATADO DE 

12/07/2018 - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES A. GONÇALVES LDA 
 

427 - Presente pedido com o registo n.º 552/20, datado de 27/05/2020, relativo a ampliação 
e legalização de ampliação de um conjunto edificado de pavilhões destinados a indústria, 
comércio e serviços, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob os n.º16880, 3773 e 702, e inscritos, respetivamente, na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 19173 e na matriz predial rústica, sob os artigos 3599 e 3603, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 274/18, com 
data de entrada de 12/07/2018, apresentado por Sociedade de Representações A. 
Gonçalves Lda, com o NIPC 500268355, com sede em estrada de Leiria, n.º 233, cujo 
projeto de arquitetura foi aprovado, a par do pedido de emissão de certidão relativa à 
alteração da propriedade horizontal, em reunião de Câmara de 14/10/2019; 
 
Presente parecer favorável emitido a 1/08/2019 pela Infraestruturas de Portugal, comunicado 
pelo ofício n.º 17536, referente ao processo 4982LRA19, cujos condicionalismos passam a 
integrar a presente deliberação; 
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Presente informação técnica, datada de 19/06/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidades apresentados em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica datada de 23/06/2020, atestando que o processo se encontra e 
condições de ser licenciado, propondo-se o seu deferimento nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 23º do RJUE. 
 
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 legalização de ampliação de um conjunto edificado de pavilhões 
destinados a indústria, comércio e serviços, nos prédios registados na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º16880, 3773 e 702, e inscritos, 
respetivamente, na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19173 e na matriz predial 
rústica, sob os artigos 3599 e 3603, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que 
se reporta o processo de licenciamento n.º 274/18, com data de entrada de 12/07/2018, 
apresentado por Sociedade de Representações A. Gonçalves Lda, com o NIPC 
500268355, com sede em estrada de Leiria, n.º 233.  
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Deverá observar os condicionalismos expressos pela Infraestruturas de Portugal 

no âmbito do seu processo n.º 4982LRA19, comunicados pelo ofício n.º 17536, 
emitido por aquela entidade a 1/08/2019; 

2 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

3 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução 
dos mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito 
pelas condições do licenciamento. 

4 – 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. 

5 - Deverá 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. 
 
 
6. REQ.º Nº 682/17, DATADO DE 20/04/2017 - PROC.º N.º 54/17, DATADO DE 

14/02/2017 - FLORENTINO CAPERTA FAUSTINO – CABEÇA DE CASAL DA 
HERANÇA DE 
 

428 - Presente requerimento n.º 682/17, datado de 2017/04/20, constante do processo 
camarário n.º 54/17, em nome de Florentino Caperta Faustino – Cabeça de Casal da 
Herança de, com o NIF 743207084, com morada fiscal em Beco das Samouqueiras, n.º 4, 
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freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, apresentado por Júlia Tomé 
Pedrosa, com o NIF 177774800, na qualidade de cabeça de casal, residente em Beco das 
Samouqueiras, n.º 4, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, referente ao 
pedido de licenciamento da “Legalização da alteração de edifício de habitação e muros 
de vedação” existentes, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua do Mar, lugar de Praia 
da Vieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 2685 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 2907. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/10, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
DEFERIR, nos termos do artigo 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 “Legalização da 
alteração de edifício de habitação e muros de vedação” existentes, a incidir sobre um 
prédio urbano sito na rua do Mar, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 2685 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
2907, com o número de processo 54/17, com data de entrada em 2017/02/14, em nome 
de Florentino Caperta Faustino – Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 
743207084, com morada fiscal em Beco das Samouqueiras, n.º 4, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, apresentado por Júlia Tomé Pedrosa, com o NIF 
177774800, na qualidade de cabeça de casal, residente em Beco das Samouqueiras, n.º 
4, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 

contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de 
vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. REQ.º Nº 568/20, DATADO DE 29/05/2020 - PROC.º N.º 444/19, DATADO DE 

13/12/2019 - RICARDO MIGUEL DE OLIVEIRA HENRIQUES E MARIA FERNANDA 
VENTURA JORGE 
 

429 - Presente requerimento n.º 568/20, datado de 2020/05/29, constante do processo 
camarário n.º 444/19, subscrito por Ricardo Miguel de Oliveira Henriques, com o NIF 
229279350 e por Maria Fernanda Ventura Jorge, com o NIF 198252072, ambos residentes 
em rua de Moçambique, Bloco A, n.º 27, r/c esquerdo frente, lugar de Ordem, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua 
da Covinha, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13061 e inscrito na 
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matriz predial rústica sob o artigo número 2431, dispondo de projeto de arquitetura aprovado 
por deliberação camarária datada de 2020/03/23.  
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/01 referente aos projetos 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 art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na 
rua da Covinha, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13061 e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo número 2431, com o número de processo 444/19, 
com data de entrada em 2019/12/13, apresentado por Ricardo Miguel de Oliveira 
Henriques, com o NIF 229279350 e por Maria Fernanda Ventura Jorge, com o NIF 
198252072, ambos residentes em rua de Moçambique, Bloco A, n.º 27, r/c esquerdo 
frente, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na frente do prédio confinante com a rua da Covinha, 
em calçada de pedra de calcário com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após a 
execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá 
ser de calcário com as dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m 
(largura da base). 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 40,60m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Covinha, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E 
ARRANJOS EXTERIORES”, com o número “6.1”, datada de “11/19”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 261/20, datado de 2020/02/13, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação 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. 
 
 
8. REQ.º Nº 603/20, DATADO DE 05/06/2020 - PROC.º N.º 555/17, DATADO DE 

14/12/2017 - LILIANA SOFIA FERREIRA LEAL 
 
430 - Presente requerimento n.º 603/20, datado de 2020/06/05, constante do processo 
camarário n.º 555/17, subscrito por Liliana Sofia Ferreira Leal, com o NIF 223794589, com 
residência em rua 5 de Outubro, n.º 37, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento da obra de 
“Demolição de edifício existente e construção de habitação unifamiliar e muros de 
vedação”, incidente sobre um prédio urbano, sito em rua Marquês de Pombal, n.º 65,  
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freguesia e concelho de Marinha Grande, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de 
Demolição e Construção n.º 59/19, datado de 2019/05/22. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto datado de 2020/06/24 referente ao projeto das 
alterações apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do 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 
“Demolição de edifício existente e construção de habitação unifamiliar e muros de 
vedação”, incidente sobre um prédio urbano, sito em rua Marquês de Pombal, n.º 65, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, pelo facto das alterações requeridas se 
enquadrarem no n.º 1 do art. 83.º do referido regime jurídico. 
 
Mais delibera informar a requerente que a emissão da Autorização de Utilização ficará 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada no que respeita à área efetiva do prédio, face à 
cedência de área efetuada para o domínio público. 
 
Mais delibera informar a requerente que deverá requerer a emissão de aditamento ao 
Alvará n.º 59/19, datado de 22/05/2019, 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. 
 
 
9. REQ.º Nº 619/20, DATADO DE 09/06/2020 - PROC.º N.º 826/05, DATADO DE 

25/11/2005 - PEDRO EMANUEL DE SOUSA LAVOS MATOS (DECLARAÇÃO DE 
CADUCIDADE) 

 
431 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação (moradia), a que foi atribuído o número de processo camarário 
826/05, incidente sobre um prédio sito Rua da Serenata Marinhense, Lote 14, Comeira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 14713 e inscrito na matriz sob o artigo número 17413, objeto 
de deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião de 02/11/2006, tendo sido 
titulada pelo alvará de licença de construção n.º 361/06, datado de 13/12/2006, cuja validade 
terminou em 08/12/2007, bem como requerimento a solicitar concessão de licença especial 
para conclusão de obra inacabada, apresentado por Pedro Emanuel de Sousa Lavos Matos, 
com o NIF 207487022. 
 
Presente informação técnica datada de 23/06/2020, sobre os condicionalismos que 
enquadram a intenção de declarar a caducidade da licença e considerando que: 
 
- Por deliberação camarária tomada na reunião de 02/11/2006, foi o pedido de licenciamento 
relativo à obra de construção de edifício de habitação (moradia), a que foi atribuído o 
número de processo camarário 826/05, incidente sobre um prédio sito na Rua da Serenata 
Marinhense, Lote 14, Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 14713 e inscrito na 
matriz sob o artigo número 17413, objeto de deferimento final; 
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- Através do requerimento n.º 619/20, datado de 09/06/2020, vem o atual proprietário do 
prédio, Pedro Emanuel de Sousa Lavos Matos, com o NIF 207487022, requerer uma 
licença especial para conclusão da obra, a qual apenas pode ser solicitada quando as obras 
já tenham atingido um elevado estado de execução, mas a licença haja caducado; 
 
- Pressupôs o requerente que a caducidade da licença já se operou automaticamente, pelo 
que considera-se estarem reunidas condições para a dispensa da sua audiência prévia pela 
Câmara, conforme o disposto no artigo 124.º do CPA – Código do Procedimento 
Administrativo, que refere que a audiência dos interessados pode ser dispensada quando “os 
interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à 
decisão e sobre as provas produzidas”; 
 
A Câmara Municipal, verificando que na presente data se encontra ultrapassado o prazo 
previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de licença de construção n.º 
construção n.º 361/06, datado de 13/12/2006, cuja validade terminou em 08/12/2007, sem 
que a obra se encontre concluída, no uso da competência conferida pelo nº 5 do referido 
artigo 71.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, delibera: 
 
DECLARAR A CADUCIDADE do licenciamento relativo à obra de construção de 
edifício de habitação (moradia), a que foi atribuído o número de processo camarário 
826/05, incidente sobre um prédio sito na Rua da Serenata Marinhense, Lote 14, 
Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 14713 e inscrito na matriz sob o 
artigo número 17413, objeto de deferimento final por deliberação camarária tomada na 
reunião de 02/11/2006, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do mencionado 
artigo 71.º. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. REQ.º Nº 619/20, DATADO DE 09/06/2020 - PROC.º N.º 826/05, DATADO DE 

25/11/2005 - PEDRO EMANUEL DE SOUSA LAVOS MATOS (CONCESSÃO DE 
LICENÇA ESPECIAL) 

 
432 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra construção de 
edifício de habitação (moradia), a que foi atribuído o número de processo camarário 826/05, 
incidente sobre um prédio sito Rua da Serenata Marinhense, Lote 14, Comeira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 14713 e inscrito na matriz sob o artigo número 17413, objeto de 
deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião de 02/11/2006, tendo sido 
titulada pelo alvará de licença de construção n.º 361/06, datado de 13/12/2006, cuja validade 
terminou em 08/12/2007; 
 
Presente pedido de concessão de licença especial para conclusão de obras inacabadas, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 09/09, registado sob o requerimento n.º 619/20, datado de 09/06/2020, 
subscrito pelo atual proprietário do prédio, Pedro Emanuel de Sousa Lavos Matos, com o 
NIF 207487022; 
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Presente deliberação camarária a declarar a caducidade da licença por se encontrar 
ultrapassado o prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de 
construção n.º 361/06, datado de 13/12/2006, cuja validade terminou em 08/12/2007, sem que 
a obra se encontre concluída, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do 
RJUE. 
 
Presente parecer dos serviços sobre o assunto, datado de 23/06/2020. 
 
Após análise da pretensão a Câmara Municipal delibera: 
DEFERIR o pedido de licença especial para conclusão da obra ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.136/2014, de 
09/09, apresentado por Pedro Emanuel de Sousa Lavos Matos, com o NIF 207487022, em 
virtude das obras de construção de edifício de habitação (moradia), a que foi atribuído o 
número de processo camarário 826/05, incidente sobre um prédio sito Rua da Serenata 
Marinhense, Lote 14, Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 14713 e inscrito na 
matriz sob o artigo número 17413, terem já atingido um elevado grau de execução, não 
se vislumbrarem motivos que conduzam à determinação da demolição da edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. REQ.º Nº 521/20, DATADO DE 14/05/2020 - PROC.º N.º 350/19, DATADO DE 

20/09/2019 – GASOGÁS – TRANSPORTES E LOGÍSTICA, LDA. 
 
433 - Presente requerimento com o n.º 521/20, datado de 14/05/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a posto de abastecimento de combustíveis 
para consumo próprio sito na Rua da Alemanha, Lote 15, Zona Industrial da Marinha Grande, 
freguesia de Marinha Grande, objeto de alterações licenciadas no âmbito do processo 
camarário n.º 350/19, tituladas pelo alvará de obras de alteração n.º 17/20, emitido em 
04/02/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 23/06/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria, nos termos do previsto no artigo 14.º da Portaria n.º 1188/2003, de 
10/10, na redação conferida pela Portaria n.º 1515/2007, de 30/11, e nos n.os 2 e 5 do artigo 
12.º do Decreto-lei n.º 267/2002, de 30/11, na redação do decreto-Lei n.º 217/2012, de 
09/10. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício destinado a posto de abastecimento de 
combustíveis para consumo próprio sito na Rua da Alemanha, Lote 15, Zona Industrial 
da Marinha Grande, freguesia de Marinha Grande propriedade de Gasogás – 
Transportes e Logística, Lda. , com o NIPC 500125562 , com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
(a) Arquiteto Alexandre Fava 
(b) Engenheira Maria João Oliveira 
(c) Fiscal Carlos Duarte  
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2) Membros suplentes 

(a) Arquiteto Ricardo Santos 
(b) Engenheiro Rui Vicente  
(c) Fiscal Nuno Fernandes 
(d) Fiscal Álvaro Letra 

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. REQ.º Nº 203/20, DATADO DE 08/01/2020 - PROC.º N.º 458/11, DATADO DE 

13/12/2011 - ANTÓNIO SALVADOR OLIVEIRA ROCHA 
 
434 - Presente requerimento n.º 203/20, datado de 04/02/2020, apresentado por António 
Salvador Oliveira Rocha, com o número de identificação fiscal 189961937, a solicitar a 
realização de vistoria às obras de urbanização realizadas no âmbito do processo 
licenciamento da obra de construção de moradia unifamiliar, com obras de urbanização, a 
que corresponde o processo de licenciamento n.º 458/11, ao qual foi atribuído o Alvará de 
Obras de Construção n.º 82/12, datado de 05/09/2012, incidente sobre um prédio sito na Rua 
Central do Moinho de Cima, freguesia e concelho da Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16279, e inscrito na 
matriz urbana sob o n.º 1293 da respetiva freguesia, e a libertação do valor remanescente da 
caução prestada mediante depósito na Tesouraria da CMMG, conforme Guia 1/ 600/ 12469/ 
2012, de dia 01 de agosto, prestada pela requerente como garante da boa e regular 
execução das respetivas obras de urbanização. 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, datado de 19 de junho de 2020, referindo que é 
possível proceder à receção definitiva das obras de urbanização realizadas – requalificação 
de arruamento – uma vez que as mesmas se encontram em boas condições de manutenção 
e conservação; 
Presente, igualmente, Auto de Vistoria, datado de 19 de junho 2020, propondo a receção 
definitiva das obras de urbanização realizadas –requalificação de arruamento; 
 
Após análise da pretensão apresentada pelo requerente, a Câmara delibera: 
1) DEFERIR o pedido de receção definitiva das infraestruturas executadas no âmbito 
da operação urbanística de licenciamento de “Construção moradia unifamiliar”, com 
obras de urbanização com o número de processo camarário 458/11, designadamente, 
requalificação de arruamento, conforme proposto pela Comissão de Vistoria nos seus 
relatório e auto datados de 19 de junho de 2020, uma vez que as mesmas se 
encontravam em boas condições de conservação e manutenção; 
 
2) MANDAR LIBERTAR o montante de 513,38€ (quinhentos e treze euros e trinta e oito 
cêntimos), correspondente ao remanescente da caução prestada pela requerente, 
depósito na Tesouraria da CMMG, conforme Guia 1/ 600/ 12469/ 2012, de dia 01 de 
agosto, como garante da boa e regular execução das respetivas obras de urbanização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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13. REQ.º Nº 579/20, DATADO DE 24/06/2020 - PROC.º N.º 4/19, DATADO DE 08/01/2019 

– MANUEL MENDES DE ABREU E LINA MARIA FRANCO NETO 
 

435 - Presente requerimento com o n.º 679/20, datado de 24/06/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua dos Bentos, n.º 
76, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização e alteração da moradia, 
titulada pelo alvará de obras de legalização e alteração n.º 3/20, emitido em 17/01/2020. 

Presente parecer técnico datado de 24/06/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua dos Bentos, n.º 76, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, propriedade de Manuel Mendes de Abreu, com o NIF 
179250167, e de Lina Maria Franco neto, com o NIF 192566296, com a seguinte 
composição: 
  

1) Membros efetivos 
(a) Engenheiro Rui Vicente  
(b) Arquiteto Ricardo Santos 
(c) Fiscal Nuno Fernandes 

 
2) Membros suplentes 

(a) Engenheira Maria João Oliveira 
(b) Arquiteto Alexandre Fava 
(c) Fiscal Álvaro Letra 
(d) Fiscal Carlos Duarte  

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
14. ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA RUA DA SOPREM – CP 06/2020 – SUSPENSÃO 

DOS TRABALHOS 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“A Rua da Soprem existia há muitos anos e era uma rua muito movimentada, com facilidade 
de acesso a quem se deslocava da zona da estação para poente e vice-versa. 
É lamentável que, sem terem feito a alteração do traçado, tenham eliminado a que existia, de 
modo a que hoje não há nem a antiga nem a nova rua Soprem 
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Como se não fosse suficiente esta obra há semanas que está parada, e vem agora para 
deliberarmos a suspensão dos trabalhos. 
Mais uma evidente falta de organização e planeamento tomando decisões lesivas para os 
munícipes, sem analisar e preparar as consequências. 
A pressa era destruir a rua que existia, de nada valeu o meu alerta, antes de tudo isto se 
realizar. 
Lamento também que não tenhamos uma visão a medio prazo de modo a que se faça um 
planeamento para aquela zona e estejamos a fazer uma nova Rua Soprem sem 
infraestruturas. Quando se fizer um projeto para aquele local, vamos ter de voltar a destruir 
esta rua que estamos agora a fazer. 
É uma visão redutora do ordenamento do território, é muito poucochinho.”  
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que o sr. Vereador Aurélio já fez as mesmas 
considerações na última reunião, e foi-lhe explicada a razão, que foi a decisão judicial.  
A obra já foi retomada a semana passada. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
436 - Presente informação da DQV, com a ref.ª smv/08/2020, de 23 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão total da execução das prestações objeto 
da obra de “ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA RUA DA SOPREM”, sustentada na 
necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto inicial, para melhorar as 
características dos solos de fundação imprescindíveis ao bom desempenho de uma estrada; 
 
A Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos termos 
do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do disposto no artigo 365º, 
alínea b), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de “ALTERAÇÃO 

DO TRAÇADO DA RUA DA SOPREM”, em que é cocontratante a firma “MATOS & NEVES, 
L.DA”, delibera aprovar a suspensão total da execução dos trabalhos, por um período 
estimado de 30 dias, com efeitos a partir de 02 de junho de 2020, devido à 
“necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 
15. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 

 
437 - Considerando que: 

I. A SPM - Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel, solicitou 
à Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a 
realização da atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para realização das atividades de verão no âmbito da 
época balnear; 
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- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 
- Ocupação de espaço público; 
- Licença de publicidade alusiva ao evento. 

II. A Associação Tocandar solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento das 
taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para realização de ensaios no Parque Mártires do 
Colonialismo; 

Presentes as informações nº 19/AF e 20/AF de 24 de junho de 2020 fundamentadas de facto 
e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da 
Marinha Grande; 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento; 
 
Pode ainda a Câmara Municipal isentar as atividades culturais, recreativas, sociais ou 
desportivas que sejam desenvolvidas em parceria com o Município da Marinha Grande, nos 
termos da alínea g) do nº 3 do artigo 14.º do citado regulamento; 
 
Ao abrigo da competência prevista nas alíneas a), b) e g) do nº 3 e n.º 6 do artigo 14.º 
do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente às atividades identificadas, isentar a SPM - Associação para a 
Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel e a Associação Tocandar do pagamento 
das taxas devidas pela emissão das licenças especiais de ruído, licença de ocupação 
de espaço público, licença de publicidade e pela autorização para a utilização das vias 
públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal, com retroatividade ao início da programação da 
época balnear. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 
16. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA 

DESPORTIVA 2020 - JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE – JUDO4EVER. 
 
438 - Presente deliberação de 9 de março de 2020, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea 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: 
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Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/2237/2020  506889955 
JUDO CLUBE DA MARINHA 

GRANDE 
JUDO4EVER 32,8 

 
 
Presente informação com registo I/986/2020, da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade Judo Clube da 
Marinha Grande preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a 
atribuição de apoio financeiro, para a “JUDO4EVER”. 
 
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 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 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 u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
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;  
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio financeiro esteve 
pendente do reforço orçamental que ocorreu no passado dia 20 de maio de 2020. 
 
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, 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: 
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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 
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. 
 
 
17. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA 

DESPORTIVA 2020 - JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE – JUDO4HELP.  
 

439 - Presente deliberação de 9 de março de 2020, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea 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  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/2237/2020  506889955 
JUDO CLUBE 
DA MARINHA 

GRANDE 
JUDO4EVER 32,8 2018/A/189 12.500,00€ 
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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/2119/2020  506889955 JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE JUDO4HELP 28,8 

 
Presente informação com registo I/985/2020, da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade Judo Clube da 
Marinha Grande preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a 
atribuição de apoio financeiro, para a “JUDO4HELP”. 
 
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 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 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 u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
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;  
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio financeiro esteve 
pendente do reforço orçamental que ocorreu no passado dia 20 de maio de 2020. 
 
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:  
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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 
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. 
 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/2119/2020  506889955 
JUDO CLUBE 
DA MARINHA 

GRANDE 
JUDO4HELP 28,8 2018/A/189 6.000,00€ 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 
18. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 

POR DANOS EM VEÍCULO AUTOMÓVEL - TEMPESTADE “LESLIE” – 
APRECIAÇÃO – PROPOSTA DE INDEFERIMENTO – AUDIÊNCIA PRÉVIA. 

 
440 - Presente requerimento apresentado em 18-10-2018, por Renato Manuel Pereira Pinho, 
com registo de entrada E/9618/2018, reiterado em diversos momentos posteriores, no qual 
requereu a reparação do veículo automóvel de matrícula 47-MS-89, Marca Smart, Modelo 
MC01, de cor azul, em virtude de o mesmo ter sido danificado “na sequência do temporal 
que se abateu em território nacional, na passada noite de 13 para 14 do corrente mês e ano”, 
por contentores do lixo projetados pelo vento contra os prédios e veículos automóveis, danos 
esses no guarda-lamas traseiro que ficou partido e na lateral direita traseira. 
 
Presentes as informações produzidas internamente pelos serviços intervenientes no 
processo. 
 
Presente informação jurídica n.º I/1044/2020-FO, de 18-06-2020, 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 
comprovou o pressuposto da existência de um ato ilícito, por ação ou omissão nem se 
comprovou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos reclamados 
pelo requerente. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/1044/2020 - FO, que fica anexa à presente 
ata e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, 
delibera notificar o requerente, Renato Manuel pereira Pinho,  de que é sua intenção 
indeferir o 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 
projeto de decisão, 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. 
 
 
19. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - BURACO NA 

RUA AUGUSTO COSTA, PICASSINOS – CONCORRÊNCIA DE CULPAS - 
AUDIÊNCIA PRÉVIA – RESPOSTA CONCORDANTE – DECISÃO FINAL 

 
441 - Presente e-mail apresentado em 15-01-2020, de Rui R. Silva, Mediação de Seguros, 
Ldª., acompanhado de requerimento do lesado, Telmo Gomes, no qual requer o 
ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo automóvel, por um 
buraco existente na Rua Augusto Costa, Picassinos, no dia 25-12-2019, cerca das 11H30. 
 
Presente informação da DQV-Divisão de Qualidade de Vida que analisou o pedido e se 
pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
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Presente participação de acidente da PSP recebida nesta Câmara Municipal em 21-01-2020. 
 
Presente informação jurídica n.º I/473/2020, de 26-02-2020. 
 
Presente deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 01-06-2020, que 
determinou a realização de audiência prévia do interessado, quanto ao projeto de decisão 
final de partilha de responsabilidades na ocorrência dos danos – concorrência de culpas. 
 
Presente notificação da deliberação camarária, feita ao interessado pelo ofício S/1008/2020, 
de 15-06-2020. 
 
Presente resposta tempestiva do interessado, enviada via e-mail de 17-06-2020, que em 
sede de audiência prévia, declarou aceitar o projeto de decisão final e de indemnização em 
50% da fatura enviada. 
 
Presente informação jurídica I/1039/2020, de 18-06/2020, que conclui pela verificação de 
todas as condições legais para a tomada de decisão final sobre o pedido do interessado. 
Presente resposta, tempestiva, do interessado que declarou, sem contestação, aceitar o 
projeto de decisão constante da deliberação de 29-07-2019. 
 
Presente informação jurídica I/1760/2019, de 09-09-2019, que reporta a resposta 
conformada do interessado e que propõe a tomada de decisão final. 
 
A Câmara Municipal apreciou e constatada a concordância do lesado com os 
fundamentos de facto e de direito constantes da informação n.º I/473/2020 - FO e da 
deliberação tomada em reunião de 01-06-2020, delibera fixar a gravidade das culpas na 
produção dos danos reclamados por Telmo Gomes,  em 50% para o Município e 50% 
para o condutor e, em consequência, fixar a indemnização no valor de 137,63€ (cento e 
trinta e sete euros e sessenta e três 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
20. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1 – CONCURSO 

PÚBLICO N.º 03 /2020 –LISTAS DE ERROS E OMISSÕES - RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO  

 
442 - Presente Despacho nº 174/2020, de 09 de junho, do Sr. º Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor integral:  
 
“Presente informação da DGT, com referência CS/26/2020, 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 
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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 174/2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

 
 
 
4. 12ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 
 
Aguardou-se até ao final da reunião, contudo os elementos necessários à conclusão dos 
documentos não foram enviados atempadamente, impossibilitando que estes fossem 
analisados e votados nesta reunião, tendo os Srs. Vereadores referido que davam por 
terminada a reunião, e caso a Sr.ª Presidente entendesse, poderia fazer o despacho, que 
seria ratificado em próxima reunião. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 12:15 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.  

 

 


