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Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, por videoconferência, reuniu a 
Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Vice-Presidente, Carlos Alexandre de 
Carvalho Caetano, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
O Sr. Vice-Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr.ª Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, não esteve presente por se 

encontrar a representar o Município na assinatura do Protocolo de Colaboração com o Ministério 
da Educação, com vista à remoção de amianto na escola Básica Prof. Alberto Nery Capucho. 
    

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. CONTRATO DE COMODATO – CEDÊNCIA DE VIATURA À UCC DA MARINHA 
GRANDE 
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GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 
 

2. Requerimento da Real Cristal Solutions, Lda. – Pedido de autorização para utilização 
duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha Grande  

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 21 de julho de 2020 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 

4. Req.º nº 557/20, datado de 27/05/2020 - Proc.º n.º 146/20, datado de 27/05/2020 - 
Paulo José Faria Martins e Margarida Isabel Ascenso da Silva Varela 

5. Req.º nº 755/20, datado de 15/07/2020 - Proc.º n.º 104/20, datado de 14/04/2020 - 
Tradilusa – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

6. Req.º nº 756/20, datado de 15/07/2020 - Proc.º n.º 124/20, datado de 06/05/2020 - 
Tradilusa – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

7. Req.º nº 736/20, datado de 03/07/2020 - Proc.º n.º 158/19, datado de 30/04/2019 - 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz e Mário Carvalheiro da Cruz 

8. Req.º nº 770/20, datado de 17/07/2020 - Proc.º n.º 440/17, datado de 28/09/2017 - 
Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto 

9. Req.º nº 710/20, datado de 26/06/2020 - Proc.º n.º 127/19, datado de 05/04/2019 - 
Márcia Manuela da Silva Godinho Coelho 

10. Req.º nº 644/20, datado de 17/06/2020 - Proc.º n.º 521/18, datado de 05/12/2018 - 
José Fernandes Pires Vieira e Deolinda Monteiro Pereira Vieira 

11. Req.º nº 523/20, datado de 15/05/2020 - Proc.º n.º 441/19, datado de 10/12/2019 - 
Imobiliária Ponto Novo, S.A. 

12. Req.º nº 1541/19, datado de 16/09/2019 - Proc.º n.º 392/18, datado de 18/19/2018 - 
José Eduardo Afonso Ribeiro e Tânia Duarte Marques 

13. Req.º nº 742/20, datado de 03/07/2020 - Proc.º n.º 71/20, datado de 28/02/2020 - 
Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, SA 

14. Req.º nº 714/20, datado de 29/06/2020 - Proc.º n.º 103/20, datado de 08/04/2020 - 
Intermolde, Moldes Vidreiros Internacionais, Lda. 

15. Req.º nº 489/20, datado de 05/05/2020 - Proc.º n.º 473/16, datado de 10/11/2016 - 
Orlando Manuel Fernandes Duarte, Manuel Duarte Grácio e Lúcia Maria Fernandes 
Duarte 

16. Req.º nº 737/20, datado de 03/07/2020 - 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 538/20, datado de 22/05/2020 - Proc.º n.º 244/19, datado de 11/07/2019 – 
Sérgio Silva Ferreira e Maria Isabel Ferreira Brás 

18. Req.º nº 634/20, datado de 16/06/2020 - Proc.º n.º 434/19, datado de 03/12/2019 – 
Mara Susana Gaspar Silva 

19. Req.º nº 749/20, datado de 09/07/2020 - Proc.º n.º 465/19, datado de 30/12/2019 – 
Joni Rocha Vieira e Marisa Ferreira Caetano 

20. E/3965/2020 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE GÁS NATURAL- 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 
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21. E/4672/2020 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE GÁS NATURAL- 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

22. E/4761/2020 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE GÁS NATURAL- 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
23. “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E DE REDE 

VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG- FASE 1 - CONCURSO PUBLICO Nº 14/2018” 
– APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS. 

24. “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E DE REDE 
VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG- FASE 2 - CONCURSO PUBLICO Nº 15/2018” 
– APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS. 

25. “Requalificação da Cantina Escolar da Embra - CP n.º 22/2018” – APROVAÇÃO DO 
PLANO DE TRABALHOS 

26. “REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA DOS PICOTES – SÃO PEDRO DE MOEL – 
CONCURSO PÚBLICO N.º 33/2019 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS. 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
27. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 – Área 

cultural - Sport Operário Marinhense - Programação anual dos departamentos de 
música e dança e encenação de peça de teatro para 2020  

28. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 - Clube 
Recreativo Amieirinhense - Programação anual – Escola de Música e Orquestra da 
Amieirinha  

29. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 - 
Tocándar - Programação anual – Ocupação de tempos livres e organização de 
atividades culturais e recreativas, nomeadamente no campo da música  

30. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 - Sport 
Operário Marinhense – Apoio a infraestruturas – Obras de conservação e 
beneficiação de balneários - Departamento de dança  

 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
31. Medidas excecionais na área da educação - Medidas de apoio alunos educação pré-

escolar - Isenção de pagamento de alimentação escolar e atividades de apoio à 
família - mês de agosto  
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
32. Ampliação e Remodelação da Conduta de Abastecimento de Água na Rua do Brejo - 

Figueiras- Concurso público n.º 30/2020- Deliberação Inicial 
 
 
 

 

 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
O Sr. Vice-Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção 
de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e desejou que a condução da mesma pelo Sr. Vice-Presidente seja mais 
democrática. Seguidamente referiu o seguinte: 
 

• Há muitos e-mails de munícipes para os quais não sabem se houve respostas, e se 
houve, quais, por isso vai apresentá-los. 

→ D. Lina Soares – fala sobre um caminho público junto à Ribermoldes que estará 
a ser apropriado por alguém indevidamente. 

→ D. Vilma Freitas – relata a situação de animais no pinhal, no acampamento dos 
ciganos da Embra.  
É possível enviar ao local a Veterinária, talvez até acompanhada pela Delegada 
de Saúde, porque há lá crianças, que não se sabe em que circunstâncias se 
encontram. 

→ D. Carolina Duarte – reclama da “selva urbana” na Ordem, e ainda não teve 
qualquer contacto do município. 
 

• Fichas escolares – um Sr. dirigiu-se à Sr.ª Vereadora Célia e perguntava se não se 
podia incrementar o comércio local adquirindo estas fichas nas nossas papelarias. 
Lamenta a resposta da Sr.ª Vereadora, que disse que essa aquisição é feita por 
concurso público. Foi uma resposta seca e fria.  
Isso é feito noutros municípios e aqui também se podia implementar. Se não for 
possível, deveria, pelo menos, responder-se de outra forma.  
Depois, a Sr.ª Presidente foi, por cima da Vereadora, responder de outra forma, 
passando um atestado de incompetência e de menoridade que não fica bem à 
Câmara. 
 

• Mail de cidadãos marinhenses sobre o Pinhal, em que pedem aos Vereadores, 
nomeadamente aos Vereadores sem pelouros, que se unam em torno desta 
questão. 
Se há pessoa que sempre esteve ligada a esta temática foi ela. Esteve ligada à 
Comissão “O Pinhal é nosso”, foi sempre muito crítica em relação a todas as visitas, 
a todo o show-off, e passados 3 anos o ICNF não investiu aqui um cêntimo. 
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Lamenta esta falta de investimento na nossa mata, e lamenta também que a Sr.ª 
Presidente não se tenha envolvido neste movimento popular e sempre o tenha 
descartado. 
A Comissão “O Pinhal é nosso” cumpriu o seu objetivo, levar à Assembleia da 
República a votação do assunto, mas continua ativa. 
 

• Lamentar o péssimo alcatroamento da Rua João Fresco, que não está em 
condições. 
 

• Rua do Olheirão, Moita – a munícipe queixa-se, porque cedeu aquilo que lhe foi 
pedido no ofício do antigo Presidente da Câmara Paulo Vicente, e agora a Câmara 
não está a fazer o que se comprometeu em relação ao muro que confina com a via 
pública. 
 

• Pretende falar sobre as reuniões extraordinárias, mas só o irá fazer quando a Sr.ª 
Presidente estiver presente. 

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

• Como está o Fundo Municipal de Emergência? 

• Já há solução para as questões do cemitério? 

• Já há medidas para as associações que estão em situação muito grave? 
Há municípios que conseguiram resolver este problema. Nós temos um movimento 
associativo tão rico e agora não os conseguimos ajudar! 

• Já há novidades sobre a Cafetaria d’Arte? 

• Está tudo a correr bem com o concurso das AAAF’s e CAF’s? 
 
 
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. 
 
“Manifestar um voto de pesar pelo falecimento de João Pedro Sousa, atleta da equipa sénior 
de basquetebol do Sporting Clube Marinhense, onde era o capitão. Além de excelente 
jogador e de elevado sentido humano ainda ajudou o clube a desenvolver o Departamento 
de Marketing e Comunicação. Apresento ainda as sinceras condolências à família e amigos, 
bem como a toda a família do SCM e sugiro que se lhes envie este voto de pesar. 
  

1. MUNICIPES – é meu dever questionar sobre problemas que os munícipes me 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. 

a)     A munícipe Sra. Vilma Freitas enviou mail para todos nós, a alertar para a situação de 
acumulação de animais no acampamento de ciganos na Marinha Grande, ao longo de 
vários anos.  
Diz que hoje os animais e seus detentores vivem encobertos naquele pinhal, mas no 
futuro, com a cada vez maior escassez de alimentos, os que não estão amarrados a 
pinheiros, irão começar a procurá-lo e sairão para a comunidade.  
Avisa que devemos atender aqueles animais para evitar alguma tragédia como 
aconteceu em Santo Tirso. 
Gostaria de saber o que fez, ou tenciona fazer este executivo permanente. 
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b)     Cristina Ventura, Rua do Olheirão – proposta de fazermos uma reunião no local, entre 
TODAS as partes interessadas. 
  

  
2. Outros assuntos 
  

a)    Sobre o Pinhal de Leiria, a AMM (Associação Marinha em Movimento) realizou um 
debate sobre este assunto com o Eng. Octávio Ferreira, uma das pessoas com maior 
conhecimento e experiência. Se a Sra. Presidente não viu, sugiro que veja e defenda os 
pontos de vista de alguém que muito ajudou o Pinhal de Leiria. 
  

b)    Parque da Mobil – ficou decidido que o executivo permanente iria elaborar uma 
remodelação ao projeto para requalificar o Parque da Mobil, tendo em conta a 
necessidade de requalificação do atual Parque da Mobil, com poda das árvores, arranjo 
dos passeios, etc e a relocalização do Terminal Rodoviário.  
Já há alguma novidade ou continuaremos a aguardar? 

  
c)    Em julho do ano passado as equipas de voluntários terminaram o draft dos novos 

regulamentos e entregaram-nos ao executivo permanente.  
Passado um ano qual o ponto de situação e quando teremos os Regulamentos 
terminados? 
  

d)    Qual a situação do Fundo de Emergência Municipal? 
  
e)    Continuamos a aguardar o agendamento da reunião com a Associação 1º de Janeiro da 

Ordem, e também para discutir os apoios a disponibilizar às associações e clubes.  
  

f)     Câmara dá fichas a TODAS as crianças ao 1º e 2º ciclo, mesmo as que não precisam.  
A Sr.ª Presidente pode informar-me qual foi a reunião em que a Câmara Municipal 
decidiu isto? 
E as crianças e jovens doutros ciclos que efetivamente precisam, onde livros e material 
escolar é ainda mais caro, que tipo de ajuda pensam dar? É que estes jovens só 
beneficiam de acção social escolar do ministério da educação para escalão 1 e 2 e isto 
só lhes permite ter comparticipação de livros e refeições escolares. E tudo o resto? 
  

g)    Continuamos com muitas atas da reunião de Câmara muito atrasadas. A última ata 
aprovada foi da reunião nr 8, em 17 de março. Vamos na reunião 27, ou seja, temos 19 
atas por aprovar. 
Quando é que este executivo permanente pensa meter em dia as atas, que são 
necessárias a tantos munícipes?  
  

h)    Não vão argumentar que é devido a estarem em teletrabalho, dado que estes são 
trabalhos que se podem fazer em casa. Mas é evidente a falta de pessoal na Câmara. 
Não apenas as pessoas que fazem atas, mas não há nenhum carpinteiro ao serviço, 
faltam pedreiros, calceteiros, jardineiros, na divisão de recursos humanos, etc. 
Tudo isto tem consequências dramáticas para os cidadãos. Alguns dentro da Câmara, 
outros pela falta de cuidado dos serviços públicos e muitos munícipes que necessitam 
de resolver os seus assuntos na Câmara e não os veem respondidos. 
É uma gestão desastrosa, também em termos de recursos humanos. 
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i)     Na semana passada alertei para um matagal que existe no meio habitacional no 
Camarnal. Fui ao local, tirei fotos e enviei para a Sra. Presidente. Estamos perante um 
problema de saúde pública, com bichos, ratos, moscas e melgas, perturbando quem ali 
vive, para além do silvado fechado, com silvas a crescer por cima dos telhados das 
habitações, com condições propícias para um eventual incêndio. 
Sugiro que rapidamente a Sra Presidente tome providências, e mande cortar aquele 
matagal. 
  

j)     Na última reunião questionei sobre os custos que a Câmara teve com os artistas 
contratados ou apalavrados para as Festas da Cidade e que não vieram atuar. Foi dito 
que a Câmara não tinha pago nada. 
Recebemos um mail do munícipe Sr. Pedro Santos, sobre a contratação de artistas. 
Responderam que não houve concertos, mas pagou 50%, conforme diz a lei. 

1.    Em que situações é que a Câmara tinha mais casos destes? 
2.   Podem confirmar que o valor que pagou foi de 50%? Esta pergunta tem a ver 

com uma notícia no DN (em 19/6) que dizia que a Autarquia da Marinha, entre 
outras, pagou 100%.” 

 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião e disse que não ia intervir, mas que subscreve as palavras do colega Vereador 
Aurélio Ferreira. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho acrescentou ainda o seguinte à sua 
intervenção: 

• Perguntou se o campo, em S. Pedro, que não é de ténis, vai ter padel? 

• Também faltam calceteiros na Câmara. Foi escolhida uma má altura para proceder 
aos arranjos dos canteiros de S. Pedro. 

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

• E-mail da Sr.ª Vilma Freitas – têm ido com frequência ao acampamento, com várias 
entidades, a última foi em abril, e depois disso têm ido com regularidade. Levaram-
lhes kit’s de proteção individual, viram se as refeições escolares chegam às crianças, 
têm entregue cabazes alimentares, e também acompanham na vacinação das 
crianças. 
O Sr. Vice-Presidente informou que a Veterinária também tem acompanhado essas 
visitas, os 70 cães existentes foram reduzidos, só que depois renovam-se. 
A Sr.ª Vereadora informou ainda que todas as crianças são acompanhadas pela 
CPCJ. 

• Fichas – a Sr.ª Vereadora disse que a sua resposta não foi seca, foi antes objetiva, 
pois atendendo ao valor em causa tem de ser concurso público. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra protestou, porque aquilo que a Sr.ª Vereadora Célia 
está a dizer agora é diferente da resposta que deu ao munícipe. 
A Sr.ª Vereadora Célia prosseguiu explicando como foi dada a resposta, afirmando 
que não é mentirosa. 

• Fundo de Emergência Municipal – informou que já foram incorporados todos os 
contributos, e na quarta-feira haverá uma reunião de trabalho, para finalizar a 
proposta, que vai ser enviada a todos antes de vir à reunião. 
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• Apoio às associações – foram pedidos vários pareceres, a várias entidades, e agora 
pediu a uma técnica para consensualizar toda a informação, para depois a Sr.ª 
Presidente marcar a reunião com todos. Antes vai ser enviada toda a informação 
para todos os Vereadores. 

• AAAF’s e CAF’s – o concurso foi lançado a semana passada, e parece-lhe que 
decorre até 3 de agosto. 

• Novos regulamentos de apoio – contactou novamente o Dr. Sérgio Pratas, que pediu 
que lhe enviassem todos os contributos, para depois reunir com os 3 grupos de 
trabalho, e pediu até 30 de setembro para entregar o trabalho. 

• Fichas – não concorda com o Sr. Vereador Aurélio, e por isso é que as fichas são 
para todos os alunos do 1.º e 2.º ciclo, quando antes eram só para o 1.º ciclo. 
Espera depois apoiar o 3.º ciclo. 
A verba decidida para esta aquisição foi reforçada na última modificação e já estava 
no orçamento, não houve qualquer decisão. 

• Artistas – não foi a contratação para as Festas da Cidade que foi paga, foi uma 
banda para a noite do 25 de Abril, que foi paga a 50% e reagendada para o 25 de 
Abril de 2021. 
Sobre as Festas da Cidade pensa que ainda não foi paga nenhuma verba, mas vai 
ver e fazer chegar a informação. 
O Sr. Vereador Aurélio disse que não pretende saber só das Festas da Cidade, 
mas sim de todos os artistas que estavam contratados e que não atuaram devido á 
pandemia. 

• A Sr.ª Vereadora informou que só havia os artistas do 25 de Abril e das Festas da 
Cidade. Nunca foi pago 100%, quando muito 50%, mas parece-lhe que não foi pago 
nada para as festas da cidade. 

• Padel – pensa que o campo dá para essa modalidade, mas vai ver. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que quer esclarecer o seguinte: 
 

• Sobre as fichas – quando se aprova o enquadramento orçamental é para 
determinadas rubricas, mas não se está a aprovar as regras da sua utilização. 
O que está a ser feito é de forma ilegal, porque a Câmara não aceitou as 
competências para a educação no 2.º ciclo, e por isso está a extravasar as suas 
competências.  
Não está a dizer que não concorda com o apoio, apenas questiona a legalidade da 
decisão. 

• Artistas – inicialmente foi dito que não se pagava nada aos artistas, disse a Sr.ª 
Vereadora Célia na última reunião, mas agora diz que se vai pagar 50%. 
Há mudança de posição? 
 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra esclareceu que para o 25 de Abril os contratos já 
estavam assinados e pagou-se 50%, para as Festas da Cidade o processo ainda 
estava na plataforma. 
 

• Campos de ténis – a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que tem dúvidas 
quanto ao campo de ténis dar para praticar padel, porque as marcações são 
diferentes. 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que a informação que tem é que são 
polidesportivos com múltiplas funções. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou como vai ser o modelo de 
exploração. 
O Sr. Vice-Presidente disse que para já vai ser feito pela Câmara e será gratuito. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que não há dúvidas que estão todos de 
acordo com a reabilitação daquele espaço, que estava muito degradado, e dá para 
tudo, porque tem marcações, dá para padel, porque tem a marcação para tal, mas 
não tem altura das paredes. E também tem dúvidas sobre as modalidades com rede 
e sem rede, porque não vai estar lá ninguém a tomar conta. 

 
 
O Sr. Vice-Presidente respondeu o seguinte: 
 

• E-mail da D. Lina Soares, mencionado pela Sr.ª Vereadora Alexandra, sobre a 
inviabilização de um caminho público – a Câmara está a acompanhar este assunto, 
e a dúvida sobre se é um espaço público ou privado tem vindo a ser analisada. 
Chegou-se à conclusão que não era um caminho público, mas a questão que se põe 
agora é do outro lado, onde há uma unidade industrial que está a construir um muro 
na extrema do seu terreno, porque está a ser feita a sua expansão. 
Já se analisou com esta família, que não concorda com a posição da Câmara, 
sustentada em documentos pelos nossos técnicos, de que é um espaço privado. 

• Matagal da Ordem e do Camarnal – quando chegam, estas informações são 
encaminhadas para os serviços, vão sendo resolvidas, mas agora não dispõe de 
informação para responder, que só poderá dar mais tarde. 

• Rua João Fresco, Rua da Fé e Rua da Fé Direita – foram todas pavimentadas e 
ficou uma faixa com cerca de 100 metros. Foram feitas pavimentações simples, e 
este troço precisa de retirada de raízes, que é uma nova empreitada, já está 
adjudicada, e vão ser feitos estes trabalhos em diversas outras ruas. 

• Rua do Olheirão, Moita – o problema é mesmo uma questão de extremas. 
O Vereador Aurélio sugeriu fazer uma reunião, já se fez aqui na Câmara, com todos 
os intervenientes neste processo, e só falta mesmo resolver esta questão. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra disse que estão a tentar evitar uma situação mais 
grave, que é a munícipe destruir o coletor que autorizou que fosse construído no seu 
terreno e que a Câmara não cumpriu com a sua parte. 

• AAAF’s e CAF’s – já foi esclarecido pela Sr.ª Vereadora. 

• Cemitérios – é com a Sr.ª Presidente, que depois esclarecerá. 
 

• Voto de pesar – subscreve o voto de pesar apresentado pelo Sr. Vereador Aurélio 
Ferreira, pelo desaparecimento do atleta João Pedro Sousa, da equipa sénior de 
basquetebol do Sporting Clube Marinhense. 
Dado que todos subscrevem este voto de pesar, irá ser feito um documento 
para enviar ao Clube e à Família do atleta. 
 

• Museu da Floresta – é um assunto que a Sr.ª Presidente tem acompanhado, já fez o 
seu esclarecimento público, que subscreve, e quer reforçar que a CMMG não recuou 
na sua posição. 

• Parque Mobil – ainda não está pronto o novo projeto, porque foi dada prioridade a 
outros projetos.  

• Sobre o novo Terminal ainda não se encontrou local, e considera que é um bom 
assunto para ser debatido por todos. 

 
Esclarecimento – a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que quer esclarecer que 
não chamou mentirosa à Sr.ª Vereadora Célia, apenas que a primeira resposta que deu ao 
munícipe não era aquela que ela estava a ler neste momento. 
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O Sr. Vice-Presidente interrompeu a reunião nesta altura, para um breve intervalo, das 15:52 
horas às 16:05 horas. 

 

 

 

 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 
 

1. CONTRATO DE COMODATO – CEDÊNCIA DE VIATURA À UCC DA MARINHA 
GRANDE 

 
482 - Considerando que:  
 
- A Lei de bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, prevê no n.º 1.º 
da base 8.ª que “as autarquias locais participam na efectivação do direito à protecção da 
saúde, nas suas vertentes individual e colectiva, nos termos da lei”;  
 
- O n.º 2.º da citada Base refere que “a intervenção das autarquias locais manifesta-se, 
designadamente, no acompanhamento aos sistemas locais de saúde, em especial nos 
cuidados de proximidade e nos cuidados na comunidade”;  
 
- Aos cuidados locais de saúde, constituídos pelos serviços e estabelecimentos do SNS e 
demais instituições públicas com intervenção directa ou indirecta na saúde, onde se incluem 
as Autarquias Locais, cabe assegurar, no âmbito da respectiva área geográfica, a promoção 
da saúde, a continuidade da prestação dos cuidados e a racionalização da utilização dos 
recursos (Base 9.ª);  
 
- A Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde da Marinha Grande, a 
funcionar desde 2014, presta um serviço essencial no âmbito dos cuidados de saúde 
primários, com especial incidência junto de um grupo populacional vulnerável, como sejam 
idosos, acamados, e cidadãos em situação de isolamento e sem meios próprios de 
locomoção, que de outra forma estariam impedidos de aceder aos cuidados de saúde 
adequados à sua situação;  
 
- Há assim todo o interesse em garantir que os utentes possam continuar a usufruir dos 
serviços de saúde da UCC da Marinha Grande, através da deslocação de profissionais de 
saúde aos domicílios, para o que é essencial a disponibilização de uma viatura para serviço 
em exclusivo desta Unidade, conferindo-lhe maior autonomia e eficiência;  
 
- A alínea r) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação actual, 
estabelece claramente a competência da Câmara Municipal para colaborar no apoio a 
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programas e projectos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração 
central;  
 
- As alíneas a) e l) do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 3.º; a alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º, todos do 
Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 janeiro, estabelecem as atribuições próprias das 
Administrações Regionais de Saúde para “garantir à população da respectiva área 
geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os 
recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de 
saúde na sua área de intervenção”;  
 
- A alínea g) do n.º 2 do artigo 23º da Lei 75/2013, de 12 de setembro na sua redacção 
actual, estabelece que “os municípios dispõem de atribuições, designadamente (…)” no 
domínio da “saúde”.  
 
- Ainda que a Câmara Municipal tenha proposto à Assembleia Municipal a não aceitação do 
exercício das competências no domínio da saúde, ao abrigo da Lei Quadro 50/2018 de 16 de 
agosto e do Decreto-Lei 23/2019, não pretende abster-se do dever de cooperação 
institucional e material, nomeadamente, com a ARS Centro, tal como já o fez anteriormente 
ao aprovar o Contrato Programa para a requalificação do Centro de Saúde (deliberação de 
20/10/2016) e o Protocolo para a implementação de consultas de saúde oral no Serviço 
Nacional de Saúde (deliberação de 17/09/2018), tendo presente o benefício dos 
Utentes/Munícipes;  
 
- Os Serviços Jurídicos da ARS Centro validaram a proposta de minuta de protocolo, que se 
anexa e, que consubstancia os termos em que a Câmara Municipal faz a cedência, em 
regime de comodato, de uma viatura para uso da UCC;  
 
A Câmara Municipal, após apreciar o exposto, tendo presente a Lei de Bases da 
Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90 de 24 de agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002 de 8 
de Novembro, e o teor da alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º, da Lei 75/2013 de 12 de 
Setembro na sua redacção actual, e no uso da sua competência própria prevista na 
alínea r) do n.º 1 do artigo 33º, da mesma Lei 75/2013 de 12 de Setembro, na sua 
redação atual, delibera aprovar a minuta de contrato de comodato que se anexa e se 
dá por reproduzida.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 
 
 

2. Requerimento da Real Cristal Solutions, Lda. – Pedido de autorização para 
utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha Grande  

 
483 - Presente novo requerimento da sociedade Real Cristal Solutions, Lda., com o NIPC 
515920636, com sede no Beco da Avenida José Gregório, nº 4, 2º Dto., 2430-275 Marinha 
Grande, com registo de entrada E/7485/2020, solicitando a concessão de autorização de 
utilização da “Fração C”, com uma área de 78,86 mts2, do Centro Empresarial da Marinha 
Grande, pelo prazo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação automática e sucessiva por 
períodos de um ano, para instalação de um escritório de apoio à sua atividade comercial 
direcionada às empresas.  
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Presente informação nº I/1242/2020, datada de 21/07/2020, do GAEE-Gabinete de Apoio ao 
Empresário e Empreendedorismo da autarquia, que apreciou e enquadrou o pedido nas 
normas regulamentares ínsitas no Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da 
Marinha Grande, aprovado pela Assembleia Municipal em sua sessão de 28-02-2020 e 
publicado em Diário da República de 25 de março de 2020, ora em vigor, e que propõe o seu 
deferimento.  
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com a informação técnica n.º 
I/1242/2020, do GAEE, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à 
ata, e no uso da competência conferida pelo n.º 5 do art.º 11.º do Regulamento de 
Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande, adiante designado apenas por 
RUCE, delibera conceder à sociedade Real Cristal Solutions, Lda., titular do NIPC 
515920363, com sede no Beco da Avenida José Gregório, nº 4, 2º Dto., 2430-275, 
Marinha Grande, autorização para a utilização da “Fração C” com uma área de 78,86 
mts2, do Centro Empresarial da Marinha Grande, para nela instalar um escritório de 
apoio à sua atividade comercial, particularmente, junto das empresas, nas seguintes 
condições previstas no citado Regulamento Municipal:  
 
Primeira - A utilização tem caráter duradouro, vigora pelo período inicial de três anos e 
é suscetível de prorrogação, automática e sucessiva, por períodos de um ano, salvo 
pedido de cessação da requerente ou revogação pelo Município;  
 
Segunda – A requerente deve informar, por escrito, com a antecedência mínima de 
oito dias úteis, a data em que pretende iniciar a utilização, devendo esta ocorrer no 
prazo máximo de 60 dias contados da data de notificação deste ato autorizativo.  
 
Terceira – O pagamento da taxa devida pela utilização do espaço, prevista no art.º 33.º, 
n.º 3, ”Utilização de Imóveis Municipais e Sob Gestão Municipal – Para Fins 
Comerciais” da Tabela de Taxas Municipais no valor de 9,70€/dia e 3.540,50€/ano, deve 
efetuar-se anualmente, nas seguintes condições: a primeira anualidade, no valor de 
3.540,50€, deve ser paga no prazo máximo de 15 dias a contar da data do recebimento 
da notificação desta deliberação e as restantes, de igual valor, nos 15 dias 
imediatamente anteriores ao termo do prazo da respetiva anualidade.  
 
Quarta – A requerente comparticipa nas despesas de funcionamento e manutenção 
geral do edifício, em função da respetiva área de ocupação (permilagem), nos termos 
do previsto no art.º 14.º do RUCE.  
 
Quinta - Esta autorização pode cessar, a todo o tempo, por pedido fundamentado da 
requerente, apresentado com a antecedência mínima de 60 dias relativamente à data 
da cessação pretendida.  
 
Sexta – A Câmara Municipal pode revogar esta autorização de utilização, por razões de 
interesse público, devidamente justificadas, ou por incumprimento de disposições do 
RUCE, fixando o prazo da consequente desocupação do espaço.  
 
Sétima – A revogação da autorização de utilização produz efeitos a contar da data da 
respetiva notificação à requerente, efetuada por carta registada com aviso de receção.  
 
Oitava – O incumprimento do prazo de desocupação do espaço confere o Município o 
direito de promover a mesma e de considerar abandonados, a seu favor, os bens 
móveis nele existentes se, após o decurso do prazo de 30 dias da tomada de posse da 
fração, não forem reclamados junto do GAEE.  
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Nona – Esta autorização de utilização é intransmissível a terceiros, sob quaisquer 
formas jurídicas.  
 
Décima – A Câmara Municipal não é responsável, em qualquer circunstância, pelo 
cumprimento de obrigações fiscais, laborais, sociais, comerciais, financeiras ou 
outras, que constituam encargos assumidos pela requerente, perante fornecedores, 
colaboradores ou entidades terceiras.  
 
Décima Primeira – Em tudo o omisso na presente deliberação, designadamente em 
matéria de direitos, deveres, obrigações, proibições e onerações, são aplicáveis os 
respetivos preceitos do RUCE.  
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

3. Resumo de Tesouraria do dia 21 de julho de 2020 
 
Presente o Resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e um de julho de dois mil 
e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
14.050.623,31€ (catorze milhões, cinquenta mil, seiscentos e vinte e três euros e trinta e um 
cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

4. Req.º nº 557/20, datado de 27/05/2020 - Proc.º n.º 146/20, datado de 27/05/2020 - 
Paulo José Faria Martins e Margarida Isabel Ascenso da Silva Varela 

 
484 - Presente requerimento n.º 557/20, datado de 2020/05/27, constante do processo 
camarário n.º 146/20, subscrito por Paulo José Faria Martins, com o NIF 180404466 e por 
Margarida Isabel Ascenso da Silva Varela, com o NIF 133934519, ambos residentes em 
Rua das Oliveiras, n.º 6, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da Alteração e Ampliação de 
Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, bem como a “Legalização da Construção de 
Garagem, Casa das Máquinas e Piscina”, a incidir sobre um prédio urbano localizado na 
Rua das oliveiras, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7227 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o número 20601. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/02, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
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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 pedido de licenciamento da “Legalização da 
Alteração e Ampliação de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, bem como a 
“Legalização da Construção de Garagem, Casa das Máquinas e Piscina”, a incidir 
sobre um prédio urbano localizado na Rua das oliveiras, lugar de Pedrulheira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 7227 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
número 20601, com o número de processo 146/20, com data de entrada em 2020/05/27, 
apresentado por Paulo José Faria Martins, com o NIF 180404466 e por Margarida Isabel 
Ascenso da Silva Varela, com o NIF 133934519, ambos residentes em Rua das 
Oliveiras, n.º 6, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 

das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Req.º nº 755/20, datado de 15/07/2020 - Proc.º n.º 104/20, datado de 14/04/2020 - 
Tradilusa – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

 
485 - Presente requerimento n.º 755/20, datado de 2020/07/15, constante do processo 
camarário n.º 104/20, subscrito por Tradilusa – Empreendimentos Imobiliários, Lda., com 
o NIPC 507186508, com sede em Avenida do Vidreiro, n.º 156, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia 
unifamiliar e muros de vedação”, a levar a efeito na parcela designada de “Parcela a 
Destacar”, a constituir através da operação de destaque de parcela de terreno, a incidir 
sobre um prédio rústico sito na rua da Sede, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3240 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 6211. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/21, 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 moradia unifamiliar e muros de vedação”, a 
levar a efeito na parcela designada de “Parcela a Destacar”, a constituir através da 
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operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio rústico sito na 
rua da Sede, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3240 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 6211, com o número de processo 104/20, com data de 
entrada em 2020/04/14, apresentado por Tradilusa – Empreendimentos Imobiliários, 
Lda., com o NIPC 507186508, com sede em Avenida do Vidreiro, n.º 156, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com o condicionalismo da realização de todos os 
trabalhos necessários à correta execução da obra, nomeadamente o remate do 
passeio existente, em pavê (blocos de betão) idêntico ao existente nos passeios 
envolventes. 
 
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 a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, 
deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários à 
execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. Req.º nº 756/20, datado de 15/07/2020 - Proc.º n.º 124/20, datado de 06/05/2020 - 
Tradilusa – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

 
486 - Presente requerimento n.º 756/20, datado de 2020/07/15, constante do processo 
camarário n.º 124/20, subscrito por Tradilusa – Empreendimentos Imobiliários, Lda., com 
o NIPC 507186508, com sede em Avenida do Vidreiro, n.º 156, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia 
unifamiliar e muros de vedação”, a levar a efeito na parcela designada de “Parcela 
Remanescente”, a constituir através da operação de destaque de parcela de terreno, 
solicitada no âmbito do Proc. n.º 104/20, em nome do mesmo requerente, a incidir sobre um 
prédio rústico sito na rua da Sede, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3240 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo número 6211. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/21, 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 moradia unifamiliar e muros de vedação”, a 
levar a efeito na parcela designada de “Parcela Remanescente”, a constituir através da 
operação de destaque de parcela de terreno, solicitada no âmbito do Proc. n.º 104/20,  
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em nome do mesmo requerente, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua da Sede, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 3240 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 6211, com o número de processo 104/20, com data de entrada em 2020/04/14, 
apresentado por Tradilusa – Empreendimentos Imobiliários, Lda., com o NIPC 
507186508, com sede em Avenida do Vidreiro, n.º 156, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 
20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

7. Req.º nº 736/20, datado de 03/07/2020 - Proc.º n.º 158/19, datado de 30/04/2019 - 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz e Mário Carvalheiro da Cruz 

 
487 - Presente requerimento n.º 736/20, datado de 2020/07/03, 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, dispondo de projeto 
de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/06/18. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/063, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnico 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 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: 
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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. 

 
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 770/20, datado de 17/07/2020 - Proc.º n.º 440/17, datado de 28/09/2017 - 
Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto 

 
488 - Presente requerimento n.º 770/20, datado de 2020/07/17, constante do processo 
camarário n.º 440/17, subscrito por Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto, com o NIF 
115411704, residente em Travessa dos Vidreiros, n.º 17, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao 
licenciamento da obra de “Demolição de edifícios existentes e construção de uma 
moradia e muros”, incidente sobre um prédio urbano sito na rua Professor Gilberto Correia 
Roseiro, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 7871 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 5749-P, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Demolição 
e Construção n.º 24/18, datado de 2018/04/06. 
 
Presente parecer técnico datado de 2020/07/20 referente ao projeto de alterações 
apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Demolição de edifícios existentes e construção de uma moradia e muros”, incidente 
sobre um prédio urbano sito na rua Professor Gilberto Correia Roseiro, freguesia de 
Vieira de Leiria, 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 deverá solicitar a emissão de aditamento ao 
Alvará de Obras de Demolição e Construção n.º 24/18, respeitante à 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 710/20, datado de 26/06/2020 - Proc.º n.º 127/19, datado de 05/04/2019 - 
Márcia Manuela da Silva Godinho Coelho 

 
489 - Presente requerimento n.º 710/20, datado de 2020/06/26, constante do processo 
camarário n.º 127/19, subscrito por Márcia Manuela da Silva Godinho Coelho, com o NIF 
215980964, residente em rua 1.º de Janeiro, n.º 7, freguesia de Moita, concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia 
unifamiliar e muro de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua 1.º de 
Janeiro, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Alcobaça sob o número 161 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 657, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária 
datada de 2020/01/20. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/29, 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 uma moradia unifamiliar e muro de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito 
na rua 1.º de Janeiro, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 161 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo número 657, com o número de processo 127/19, com data 
de entrada em 2019/04/05, apresentado por Márcia Manuela Da Silva Godinho Coelho, 
com o NIF 215980964, residente em rua 1.º de Janeiro, n.º 7, freguesia de Moita, 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio público ao longo da frente do prédio confinante com a 
rua 1.º de Janeiro, com uma largura de 1,60m, 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 em pedra de calcário com as 
dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base).  
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 36,95m2, ao longo 

da frente do prédio confinante com a rua 1.º de Janeiro, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Implantação sobre Levantamento 
Topográfico”, com o número “002”, datada de “Novembro/19”, entregue a coberto 
do requerimento n.º 2030/19, datado de 2019/12/09, 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. 
 
 
 

10. Req.º nº 644/20, datado de 17/06/2020 - Proc.º n.º 521/18, datado de 05/12/2018 - 
José Fernandes Pires Vieira e Deolinda Monteiro Pereira Vieira 

 
490 - Presente requerimento n.º 644/20, datado de 2020/06/17, constante do processo 
camarário n.º 521/18, subscrito por José Fernandes Pires Vieira, com o NIF 157757293 e 
por Deolinda Monteiro Pereira Vieira, com o NIF 141340428, ambos residentes em rua dos 
Sobreiros, n.º 97, Nogueira, União das Freguesias de Meixedo e Vilar de Murteda, concelho 
de Viana do Castelo, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento 
da obra de “Alteração e ampliação de moradia existente, construção de anexo e muros 
de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio urbano, sito na rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral e rua do Sol, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 3348 e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Vieira de Leiria sob o artigo número 5532, para a qual 
foi emitido o Alvará de Obras de Alteração, Ampliação e Construção n.º 36/20, datado de 
2020/06/02, com termo em 2021/06/01. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/30, referente ao projeto de 
alterações ao projeto de arquitetura anteriormente aprovado. 
 
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 
“Alteração e ampliação de moradia existente, construção de anexo e muros de 
vedação”, a levar a efeito sobre um prédio urbano, sito na rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral e rua do Sol, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 3348 e 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Vieira de Leiria sob o artigo número 
5532, pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no n.º 3 do art. 83.º do 
referido regime jurídico. 
 
Mais delibera informar os requerentes que deverão solicitar o averbamento ao Alvará 
de Obras de Alteração, Ampliação e Construção n.º 36/20, da aprovação das 
alterações, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Req.º nº 523/20, datado de 15/05/2020 - Proc.º n.º 441/19, datado de 10/12/2019 - 
Imobiliária Ponto Novo, S.A. 

 
491 - Presente requerimento n.º 523/20, datado de 2020/05/15, constante do processo 
camarário n.º 441/19, em nome de Imobiliária Ponto Novo, S.A., com o NIPC 503537292, 
com sede em rua da Índia, n.º 15, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de "Construção de um moradia unifamiliar e 
muros de vedação", a incidir sobre um prédio urbano sito na rua do Lamarão, lugar de 
Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o n.º 11081 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 9719, com a área de 4.110m2, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por 
deliberação camarária datada de 2020/05/04. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/24, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres 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 "Construção 
de um moradia unifamiliar e muros de vedação", a incidir sobre um prédio urbano sito 
na rua do Lamarão, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 11081 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 9719, com a área de 4.110m2, com o número de 
processo 441/19, com data de entrada em 2019/12/10, em nome de Imobiliária Ponto 
Novo, S.A., com o NIPC 503537292, com sede em rua da Índia, n.º 15, lugar de Ordem, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com o condicionalismo da realização de 
todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, nomeadamente um 
passeio na estrema do prédio confinante com a rua do Lamarão, em blocos de betão 
com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após execução da camada de base em 
tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com 
uma largura de 0,15m e na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 
0,40m de largura e lancil lateral com cantos de acabamento. 
 
Mais delibera informar a firma 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. 
 
 

12. Req.º nº 1541/19, datado de 16/09/2019 - Proc.º n.º 392/18, datado de 18/19/2018 
- José Eduardo Afonso Ribeiro e Tânia Duarte Marques 

 
492 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 1541/19, datado de 2019/09/16, 
constante do processo camarário n.º 392/18, inerente ao pedido de licenciamento da obra de  
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“Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a demolição de 
edificações existentes, a levar a efeito num prédio urbano sito na rua Sociedade Instrutiva e 
Recreativa 1.º de Dezembro, lugar de Pero Neto, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 14620 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20231, da freguesia de Marinha Grande, 
apresentado por José Eduardo Afonso Ribeiro, com o NIF 213035880 e por Tânia Duarte 
Marques, com o NIF 224148885, ambos com residência em rua Principal, n.º 547, lugar de 
Outeiro da Fonte, União das freguesias de Monte Real e Carvide, concelho de Leiria, 
dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2019/06/05. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/25, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
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 moradia unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a 
demolição de edificações existentes, a levar a efeito num prédio urbano sito na rua 
Sociedade Instrutiva e Recreativa 1.º de Dezembro, lugar de Pero Neto, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o n.º 14620 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20231, da 
freguesia de Marinha Grande, apresentado por José Eduardo Afonso Ribeiro, com o 
NIF 213035880 e por Tânia Duarte Marques, com o NIF 224148885, ambos com 
residência em rua Principal, n.º 547, lugar de Outeiro da Fonte, União das freguesias 
de Monte Real e Carvide, concelho de Leiria, com o número de processo 392/18, com 
data de entrada em 2018/09/18, – deferir o mesmo. 
 
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. 
 
 

13. Req.º nº 742/20, datado de 03/07/2020 - Proc.º n.º 71/20, datado de 28/02/2020 - 
Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, SA 

 
493 - Presente pedido com o registo n.º 742/20, datado de 03/07/2020, relativo ao 
licenciamento da construção de um edifício destinado a comércio, no terreno sito na rua das 
Portas Verdes, composto pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob os n.os 15662, 15661, 332 e 4508, e inscritos na matriz predial urbana, 
respetivamente sob os artigos n.º 6155, 6154, 10471 e 20492, todos da freguesia e concelho 
da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 71/20, com data de 
entrada de 28/02/2020, apresentado por Alcapredial – Investimentos E Imobiliário, Sa, com o 
NIPC 503 031 259, com sede no lugar do Marrujo, Bugalhos, freguesia e concelho de 
Alcanena, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara datada de 
20/04/2020; 
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Presente informação técnica, datada de 15/07/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 20/07/2020, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo de licenciamento da construção de um 
edifício destinado a comércio, no terreno sito na rua das Portas Verdes, composto pelos 
prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.os 
15662, 15661, 332 e 4508, e inscritos na matriz predial urbana, respetivamente sob os artigos 
n.º 6155, 6154, 10471 e 20492, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 71/20, com data de entrada de 28/02/2020, 
apresentado por ALCAPREDIAL – INVESTIMENTOS E IMOBILIÁRIO, SA, com o NIPC 503 
031 259, com sede no lugar do Marrujo, Bugalhos, freguesia e concelho de Alcanena, 
ficando a emissão do respetivo alvará de licença de construção condicionado à celebração, 
com o Município, de contrato de urbanização, nos termos do artigo 53º e seguintes do 
RJUE, e prestação da respetiva caução para a realização das obras de urbanização 
constantes no processo de obras de urbanização n.º 153/20; 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. Req.º nº 714/20, datado de 29/06/2020 - Proc.º n.º 103/20, datado de 08/04/2020 - 
Intermolde, Moldes Vidreiros Internacionais, Lda. 

 
494 - Presente pedido com o registo n.º 714/20, datado de29/06/2020, relativo a legalização 
e licenciamento de ampliação de uma unidade industrial sita nos lotes 21 e 22 da Zona 
Industrial da Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 16984, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20318, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
103/20, com data de entrada de 08/04/2020, apresentado por Intermolde, Moldes Vidreiros 
Internacionais, Lda., com o NIPC 500 140 588, com sede na rua de Espanha, Lote 21, Zona 
Industrial, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado 
em reunião de Câmara realizada a 20/04/2020; 
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Presente informação técnica, datada de 03/07/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 21/07/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a  
legalização e licenciamento de ampliação de uma unidade industrial, sita nos lotes 21 
e 22 da Zona Industrial da Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16984, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 20318, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 103/20, com data de entrada de 08/04/2020, apresentado 
por Intermolde, Moldes Vidreiros Internacionais, Lda., com o NIPC 500 140 588, com 
sede na rua de Espanha, Lote 21, Zona Industrial, freguesia e concelho da Marinha 
Grande. 
 
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. 
 
 

15. Req.º nº 489/20, datado de 05/05/2020 - Proc.º n.º 473/16, datado de 10/11/2016 - 
Orlando Manuel Fernandes Duarte, Manuel Duarte Grácio e Lúcia Maria 
Fernandes Duarte 

 
495 - Presente pedido com o registo n.º 489/20, datado de 05/05/2020, relativo a alterações 
em obra, titulada pelo alvará de licença de construção n.º 49/18, a efetuar ao abrigo do artigo 
83.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, no prédio sito na rua Augusto Costa, n.º 39, Tojeira de Picassinos, Marinha 
Grande, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1.878 e 
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inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19.082, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 473/16, com data de entrada de 
10/11/2016, apresentado por Orlando Manuel Fernandes Duarte, com o NIF 193 426 676, 
residente na rua da Fonte Velha, n.º 30, Embra, Manuel Duarte Grácio, com o NIF 103 865 
403, residente na rua Augusto Costa, n.º 39, Pedrulheira e Lúcia Maria Fernandes Duarte, 
com o NIF 178 952 940, residente na rua da Fonte Velha, n.º 28, Embra, todos da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de 
Câmara realizada a 26/02/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 23/06/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 22/07/2020, 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 
alterações em obra, titulada pelo alvará de licença de construção n.º 49/18, a efetuar ao 
abrigo do artigo 83.º do RJUE, no prédio sito na rua Augusto Costa, n.º 39, Tojeira de 
Picassinos, Marinha Grande, registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 1.878 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
19.082, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 473/16, com data de entrada de 10/11/2016, apresentado por Orlando 
Manuel Fernandes Duarte, com o NIF 193 426 676, residente na rua da Fonte Velha, n.º 
30, Embra, Manuel Duarte Grácio, com o NIF 103 865 403, residente na rua Augusto 
Costa, n.º 39, Pedrulheira e Lúcia Maria Fernandes Duarte, com o NIF 178 952 940, 
residente na rua da Fonte Velha, n.º 28, Embra, todos da freguesia e concelho da 
Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar os requerentes que deverão, nos termos do disposto no n.º 7 
do artigo 27.º do RJUE, requerer o aditamento ao alvará n.º 49/18, apresentando para o 
efeito o respetivo original. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 737/20, datado de 03/07/2020 - Proc.º n.º 217/19, datado de 19/06/2019 - 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz e Mário Carvalheiro da Cruz 

 
496 - Presente requerimento n.º 737/20, datado de 2020/07/03, 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, dispondo de projeto 
de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/06/18. 
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Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/03 referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnico 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 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 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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17. Req.º nº 538/20, datado de 22/05/2020 - Proc.º n.º 244/19, datado de 11/07/2019 – 
Sérgio Silva Ferreira e Maria Isabel Ferreira Brás 

 
497 - Presente requerimento n.º 538/20, datado de 2020/05/22, constante do processo 
camarário n.º 244/19, subscrito por Sérgio Silva Ferreira, com o NIF 206193483 e por Maria 
Isabel Ferreira Brás, com o NIF 206381727, ambos residentes em rua da Juventude, n.º 
57A, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção e ampliação de moradia unifamiliar, garagem e 
muros, com demolição parcial de construções existentes na parcela”, a incidir sobre um 
prédio urbano sito na rua C, lugar de Sítias, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13092 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 8116, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/12/27. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/22, referente aos projetos das 
especialidades apresentados.  
 
Após a análise da pretensão e considerando os pareceres 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 construção 
de “Construção e ampliação de moradia unifamiliar, garagem e muros, com demolição 
parcial de construções existentes na parcela”, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
rua C, lugar de Sítias, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13092 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 8116, com o número de processo 244/19, 
com data de entrada em 2019/07/11, apresentado por Sérgio Silva Ferreira, com o NIF 
206193483 e por Maria Isabel Ferreira Brás, com o NIF 206381727, ambos residentes 
em rua da Juventude, n.º 57A, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente uma berma/valeta ao longo da estrema confinante com a rua do 
Cartaxo, em substituição do passeio, no espaço entre o alinhamento do muro 
proposto e a berma em betuminoso da via, em calçada de calcário ou granito com 
as dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após abertura de caixa incluindo remoção da 
valeta existente em betão e execução de uma base em tout-venant com uma 
espessura mínima de 0,20m. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 9,70m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua do Cartaxo, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E 
ENQUADRAMENTO”, com o número “01”, datada de “Julho 2019”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 1178/19, datado de 2019/07/11, 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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18. Req.º nº 634/20, datado de 16/06/2020 - Proc.º n.º 434/19, datado de 03/12/2019 – 
Mara Susana Gaspar Silva 

 
498 - Presente requerimento n.º 634/20, datado de 2020/06/16, constante do processo 
camarário n.º 434/19, em nome de Maria Susana Gaspar Silva, com o NIF 217755054, com 
residência em rua do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, n.º 31, lugar de 
Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da 
obra de "Construção de um anexo para garagem e arrumos", a incidir sobre um prédio 
urbano sito na rua do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, lugar de Figueiras, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 4063 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20558-P, 
com a área de 1.062,00m2, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2020/05/04. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/29, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres 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 "Construção 
de um anexo para garagem e arrumos", a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 
do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, lugar de Figueiras, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o n.º 4063 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20558-P, com 
a área de 1.062,00m2, com o número de processo 434/19, com data de entrada em 
2019/12/03, em nome de Maria Susana Gaspar Silva, com o NIF 217755054, com 
residência em rua do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, n.º 31, lugar de 
Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
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. 
 
 

19. Req.º nº 749/20, datado de 09/07/2020 - Proc.º n.º 465/19, datado de 30/12/2019 – 
Joni Rocha Vieira e Marisa Ferreira Caetano 

 
499 - Presente requerimento n.º 749/20, datado de 2020/07/09, 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  
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1161 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 19938, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/06/18. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/20 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 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: 
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 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. 
 
 

20. E/3965/2020 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE GÁS NATURAL- 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
500 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/3965/2020, datado de 
17/04/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
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Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Avenida José Gregório, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, num total de 4,00 metros. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 03/07/2020 e de 
13/07/2020, sobre o assunto, bem como despacho proferido em 14/07/2020 pelo Sr. 
Vereador do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência 
delegada pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à 
execução de todos os ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
4,00 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Avenida José Gregório, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. E/4672/2020 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE GÁS NATURAL- 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
501 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/4672/2020, datado de 
06/05/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Sombras do Poente, freguesia de 
Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, num total de 6,00 metros. 
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Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 07/07/2020 sobre 
o assunto, bem como despacho proferido em 17/07/2020 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à execução de todos os 
ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
6,00 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Sombras do Poente, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. E/4761/2020 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE GÁS NATURAL- 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
502 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/4761/2020, datado de 
08/05/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Padre Franklim, freguesia de Vieira de 
Leiria e concelho de Marinha Grande, e em Rua do Lavadouro, freguesia de Moita e 
concelho de Marinha Grande, num total de 11,50 metros. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 07/07/2020, sobre 
o assunto, bem como despacho proferido em 15/07/2020 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente  
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da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à execução de todos os 
ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
11,50 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Padre Franklim, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, e em Rua do Lavadouro, 
freguesia de Moita e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 

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

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

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

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

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

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

 
 

23. “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E DE 
REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG- FASE 1 - CONCURSO PUBLICO Nº 
14/2018” – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS. 

 
503 - Presente Plano de Trabalhos da empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL 
DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E DE REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG- FASE 1” 
apresentado pela firma adjudicatária “CONTEC - Construção e Engenharia, S.A.”.  
  
Presente informação técnica com a ref.ª LS_19/2020, datada de 21/07/2020 através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado.  
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Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª LS_19/2020, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do 
contrato de empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA 
GRANDE (ZIMG) E DE REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG- FASE 1”, em que é 
cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, S.A.”, delibera aprovar o 
plano de trabalhos ajustado.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E DE 
REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG- FASE 2 - CONCURSO PUBLICO Nº 
15/2018” – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS. 

 
504 - Presente Plano de Trabalhos da empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL 
DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E DE REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG- FASE 2” 
apresentado pela firma adjudicatária “CONTEC - Construção e Engenharia, S.A.”.  
  
Presente informação técnica com a ref.ª smv/13/2020, datada de 16/07/2020 através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado.  
  
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª smv/13/2020, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do 
contrato de empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA 
GRANDE (ZIMG) E DE REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG- FASE 2”, em que é 
cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, S.A.”, delibera aprovar o 
plano de trabalhos ajustado.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. “Requalificação da Cantina Escolar da Embra - CP n.º 22/2018” – APROVAÇÃO 
DO PLANO DE TRABALHOS 

 
505 - Presente Plano de Trabalhos da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA 
ESCOLAR DA EMBRA” apresentado pela firma adjudicatária “A ENCOSTA - Construção, 
S.A.”.  
  
Presente informação técnica com a ref.ª LF.2020.14, datada de 21/07/2020 que propõe a 
aprovação do plano de trabalhos ajustado.  
  
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª LF.2020.14, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do 
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contrato de empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA”, 
em que é cocontratante a firma “A ENCOSTA - Construção, S.A.”, delibera aprovar o 
plano de trabalhos ajustado.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. “REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA DOS PICOTES – SÃO PEDRO DE MOEL – 
CONCURSO PÚBLICO N.º 33/2019 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS. 

 
506 - Presente Plano de Trabalhos ajustado apresentado pela firma adjudicatária 
“Construções Vieira Mendes, L.da”.  
  
Presente informação técnica com a ref.ª LS-18.2020, datada de 17 de julho de 2020, através 
da qual se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado.  
  
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª LS-18.2020, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
do contrato de empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA DOS PICOTES – SÃO 
PEDRO DE MOEL”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, 
L.DA”, delibera aprovar o plano de trabalhos ajustado.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 

27. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 – 
Área cultural - Sport Operário Marinhense - Programação anual dos 
departamentos de música e dança e encenação de peça de teatro para 2020  

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
O Sr. Vice-Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
 
 
507 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, 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, na 
redação atual, 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,  
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Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir as candidaturas abaixo indicadas, ficando as 
mesmas 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 ANUAL: 

 
 

Presente informação com n.º de registo I/1209/2020 de 15 de julho de 2020, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Sport Operário Marinhense preenche os requisitos previstos no artigo 6.º 
do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro para a Programação anual dos 
departamentos de música e dança e encenação de peça de teatro para 2020. 
 
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. 
 
O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), f), h) e 
m) 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 outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
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 por fim 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 atua, 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: 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/10737/2019 501417702 S.O.M. Encenação de peça de Teatro 31,60 

E/10738/2019 501417702 S.O.M. Programação anual Departamento de Música 31,50 

E/10738/2019 501417702 S.O.M. Programação anual Departamento de Dança 31,60 
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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 3 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. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10737/2019 501417702 S.O.M. 
Encenação de peça 

de Teatro 
31,60 

2018/A/168 10.000,00€ 
E/10738/2019 501417702 S.O.M. 

Programação anual 
Departamento de 

Música 
31,50 

E/10738/2019 501417702 S.O.M. 
Programação anual 
Departamento de 

Dança 
31,60 
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28. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 - 

Clube Recreativo Amieirinhense - Programação anual – Escola de Música e 
Orquestra da Amieirinha  

  
508 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, 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, na 
redação atual, 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 ANUAL: 

 

Presente informação com n.º de registo I/1237/2020 de 20 de julho de 2020, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Clube Recreativo Amieirinhense preenche os requisitos previstos no 
artigo 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro para a Programação 
Anual- Escola de Música e Orquestra da Amieirinha, para 2020. 
 
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. 
 
O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), f), h) e 
m) 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 outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
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 por fim 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 atua, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/10730/2019 501163980 
Clube Recreativo 

Amieirinhense 
Programação Anual- Escola da 

Música e Orquestra da Amieirinha 
30,3 
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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 4 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 DELIBERAÇÃO 

E/10730/2019 501163980 
Clube Recreativo 

Amieirinhense 

Programação Anual- 
Escola da Música e 

Orquestra da 
Amieirinha 

30,3 2018/A/168 6.000,00€ 
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29. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 - 
Tocándar - Programação anual – Ocupação de tempos livres e organização de 
atividades culturais e recreativas, nomeadamente no campo da música  

  
509 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, 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, na 
redação atual, 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 ANUAL: 

 
Presente informação com n.º de registo I/1234/2020 de 20 de julho de 2020, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação TOCÁNDAR preenche os requisitos previstos no artigo 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro para a Programação Anual- 
ocupação de tempos livres e organização de atividades culturais e recreativas, 
nomeadamente no campo da música, para 2020. 
 
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. 
 
O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), f), h) e 
m) 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 outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
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 por fim 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. 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/10217/2019 504934562 TOCÁNDAR 
Plano Anual- Ocupação de tempos livres e 

organização de atividades culturais e recreativas, 
nomeadamente no campo da música 

35,1 
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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 atua, 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 4 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.  
  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10217/2019 504934562 TOCÁNDAR 

Plano Anual - Ocupação de 
tempos livres e organização 

de atividades culturais e 
recreativas, nomeadamente 

no campo da música 

35,1 2018/A/168 6.000,00€ 
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Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

30. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 - 
Sport Operário Marinhense – Apoio a infraestruturas – Obras de conservação e 
beneficiação de balneários - Departamento de dança  

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
O Sr. Vice-Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
 
 
510 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, 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, na 
redação atual, 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 ANUAL: 

 
Presente informação com n.º de registo I/1243/2020 de 21 de julho de 2020, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Sport Operário Marinhense preenche os requisitos previstos no artigo 6.º 
do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro para a Apoio a Infraestruturas 
– Obras de conservação e beneficiação de balneários- Departamento de Dança, para 
2020. 
 
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. 
 
O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), f), h) e 
m) 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 outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/10448/2019 501417702 
SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 

Apoio a Infraestruturas – Obras de 
conservação e beneficiação de 

balneários- Departamento de Dança 
28,50 
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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;  
 
Considerando por fim 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 atua, 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 3 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  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 
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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. 
 

 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
31. Medidas excecionais na área da educação - Medidas de apoio alunos educação 

pré-escolar - Isenção de pagamento de alimentação escolar e atividades de 
apoio à família - mês de agosto  

 
511 - Presente informação n.º 1193/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 13 de julho do corrente ano, que se dá por integralmente reproduzida, dando 
conta da proposta de isenção do pagamento do serviço de alimentação escolar e das 
atividades de animação e apoio à família frequentadas pelas crianças do pré-escolar, para o 
mês de agosto. 
 
Considerando que se trata de uma situação de excecionalidade num ano em que, em todas 
as áreas foram implementadas medidas de exceção para minimizar as consequências 
inerentes a esta situação de emergência de saúde pública; 
 
Considerando que inserido num conjunto de medidas de caráter extraordinário atendendo à 
situação de estado de calamidade publica foi aprovado em reunião de Câmara de 1 de junho 
de 2020, a gratuitidade do fornecimento de refeição e serviço de AAAF de a todos os alunos 
que frequentam a educação pré-escolar nos meses de junho e julho; 
 
Considerando que no âmbito de medidas extraordinárias de apoio às famílias, a Câmara 
Municipal deliberou em 18 junho de 2020, prorrogar o prazo do contrato com a empresa 
Moderação e Rigor, responsável pela dinamização do serviço de AAAF, durante o presente 
ano letivo 2019/2020, mantendo-se desta forma a execução das prestações objeto do 
referido contrato, até ao dia 31 de agosto de 2020. 
 
Considerando que pelos dados registados até ao momento estima-se que apenas 50% dos 
alunos inscritos no serviço pretendem frequentar as respetivas salas de Atividades de 
Animação e Apoio à Família durante o mês de agosto DE 2020, traduzindo-se assim numa 
redução na mesma proporção dos valores eventualmente faturados. 
 
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; 
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Considerando que de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual é da competência da Câmara Municipal “fixar os preços da 
prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados (...)”; 
 
Considerando que nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, compete 
ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, (…) 
de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 
colocados, por lei, sob administração municipal”; 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, concordando com 
os mesmos, no uso da competência prevista na alínea e) 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 a isenção do pagamento a todos 
os encarregados de educação das crianças que frequentem os estabelecimentos de 
educação pré-escolar da Rede Pública do Concelho da Marinha Grande, de 3 a 31 de 
agosto de 2020, nas componentes de alimentação escolar e atividades de animação e 
apoio à família. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

32. Ampliação e Remodelação da Conduta de Abastecimento de Água na Rua do 
Brejo - Figueiras- Concurso público n.º 30/2020- Deliberação Inicial 

 
512 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª CS/40/2020 de 17 de julho 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, mapa de quantidades e orçamento, plano de gestão de resíduos e Plano de 
Segurança e Saúde referentes à obra em epígrafe.  
 
O preço base do concurso é de 104.547,00 euros 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 e 67.º, n.º 1 e 69º nº 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, delibera:  
 

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;  
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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: 
Engª Cristina Silva (Presidente), Engª Maria João (Vogal), Arqª Isabel Alves 
(Secretário) e como suplentes Engº Rui Vicente e Arqº Mauro Oliveira.  

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

 
A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação pela Assembleia Municipal da 14.ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2020 – 2.ª Revisão, e após o cabimento dos serviços financeiros.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 16:25 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. 

 
 
 

O Vice-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.  

 
 


