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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
    

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

 

 
  

 
 
 

 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 9, da reunião ordinária do dia 23 de março de 2020 
2. Aprovação da ata n.º 10, da reunião extraordinária do dia 23 de março de 2020 
3. Aprovação da ata n.º 11, da reunião extraordinária do dia 27 de março de 2020 
4. Aprovação da ata n.º 12, da reunião ordinária do dia 6 de abril de 2020 
5. Aprovação da ata n.º 13, da reunião ordinária do dia 20 de abril de 2020 
6. Aprovação da ata n.º 14, da reunião extraordinária do dia 20 de abril de 2020 
7. Aprovação da ata n.º 15, da reunião ordinária do dia 4 de maio de 2020 
8. Aprovação da ata n.º 16, da reunião extraordinária do dia 14 de maio de 2020 
9. Aprovação da ata n.º 17, da reunião ordinária do dia 18 de maio de 2020 
10. Aprovação da ata n.º 18, da reunião extraordinária do dia 27 de maio de 2020 
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GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

11. Requerimento da Causa & Feito - Consultoria de Gestão, Lda. – Pedido de 
autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da 
Marinha Grande 

12. Requerimento da NJV – Contabilidade e Gestão, Lda. – Pedido de autorização para 
utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha Grande 

13. Requerimento da JDSM Unipessoal, Lda. – Pedido de autorização para pagamento 
da primeira anualidade da taxa de utilização de instalações no centro Empresarial da 
Marinha Grande, em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas. 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

14. Resumo de Tesouraria do dia 18 de agosto de 2020 

15. 16.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
APROVISIONAMENTO 

16. P.A. N.º 74/2020-AP/DMC - Prestação de serviços de limpeza e higienização dos 
edifícios municipais. Apresentação de Recurso Hierárquico. 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

17. “Elaboração do projeto de execução da rede de saneamento doméstico das Trutas” 
– PA n.º 39/2020 - Aprovação do Anteprojeto 

 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

18. Req.º nº ,612/20 datado de 09/06/2020 - Proc.º n.º 225/19, datado de 26/06/2019 - 
Fernando de Sousa Carvalho – Cabeça de Casal da Herança de 

19. Req.º nº 797/20, datado de 24/07/2020 - Proc.º n.º 86/19, datado de 11/03/2019 – 
Maria Odete da Silva Grácio 

20. Req.º nº 778/20, datado de 21/07/2020 - Proc.º n.º 233/19, datado de 01/07/2019 - 
Alex Clement Robberecht e Bhadrani Pandithage 

21. Req.º nº 842/20, datado de 04/08/2020 - Proc.º n.º 180/19, datado de 17/05/2019 - 
António Manuel Rocha Santos 

22. Req.º nº 362/20, datado de 05/03/2020 - Proc.º n.º 282/18, datado de 16/07/2018 - 
HK Hidroking Engenharia Térmica, Lda. 

23. Req.º nº 541/20, datado de 25/05/2020 - Proc.º n.º 110/19, datado de 22/03/2019 - 
Luís Carlos Fernandes Matias 

24. Req.º nº 781/20, datado de 21/07/2020 - Proc.º n.º 540/18, datado de 21/12/2018 - 
Kuaseplano – Unipessoal, Lda. 

25. Req.º nº 727/20, datado de 01/07/020 - Proc.º n.º 405/19, datado de 04/11/2019 - 
Inadinvest - Investimentos, Lda. 

26. Req.º nº 726/20, datado de 01/072020 - Proc.º n.º 404/19, datado de 04/11/2019 - 
Jorge Manuel Pratas Ferreira 

27. Req.º nº 810/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 186/19, datado de 27/05/2019 - 
Elisabete Mota dos Santos e Tiago Rebelo Nunes 

 



 

Página 4 de 67 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 24/08/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Req.º nº 524/20, datado de 15/05/2020 - Proc.º n.º 442/18, datado de 15/10/2018 - 
Nelson Fernando Pedrosa Faustino 

29. Req.º nº 773/20, datado de 20/07/2020 - Proc.º n.º 766/19, datado de 10/05/2019 - 
Pedro Miguel Barros Pedrosa Ascenso 

30. Req.º nº 716/20, datado de 29/06/2020 - Proc.º n.º 163/19, datado de 07/05/2019 - 
Jacinto Esperança Pereira, Lda. 

31. Req.º nº 741/20, datado de 03/07/2020 - Proc.º n.º 317/19, datado de 30/08/2019 - 
Lusomoradal - Imóveis e Investimentos Lda. 

32. Req.º nº 812/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 388/17, datado de 22/08/2017 - 
Joaquim Manuel Pereira Fernandes 

33. Req.º nº 881/20, datado de 17/08/2020 - Proc.º n.º 211/17, datado de 22/05/2017 – 
Plásticos Futura, Lda. 

34. Req.º nº 800/20, datado de 27/07/2020 - Proc.º n.º 19/20, datado de 24/01/2020 - 
Carlos António Soares Freire 

35. Req.º nº 233/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 36/20, datado de 07/02/2020 - 
Gilberto Cordeiro Vaz 

36. Req.º nº 723/20, datado de 30/06/2020 - Proc.º n.º 141/19, datado de 10/04/2019 - 
Imolazer – Imobiliária, S.A. 

37. Req.º nº 651/20, datado de 18/06/2020- Proc.º n.º 365/17, datado de 08/08/2017 – 
Bruno José Ferreira Godinho Lemos 

38. Req.º nº 651/20, datado de 18/06/2020- Proc.º n.º 365/17, datado de 08/08/2017 – 
Bruno José Ferreira Godinho Lemos 

39. Req.º nº 869/20, datado de 12/08/2020 - Proc.º n.º 470/16, datado de 07/11/2016 – 
Ricardo Jorge Gomes de Ascensão 

40. Req.º nº 869/20, datado de 12/08/2020 - Proc.º n.º 470/16, datado de 07/11/2016 – 
Ricardo Jorge Gomes de Ascensão 

41. Req.º nº 876/20, datado de 14/08/2020 - Proc.º n.º 61/17, datado de 17/02/2017 - 
Filipe Bento Coelho Novo 

42. Req.º nº 876/20, datado de 14/08/2020 - Proc.º n.º 61/17, datado de 17/02/2017 - 
Filipe Bento Coelho Novo 

43. Req.º nº 854/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 555/17, datado de 14/12/2017 – 
Liliana Sofia Ferreira Leal 

44. Req.º nº 857/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 263/19, datado de 24/07/2019 - 
Imolazer – Imobiliária, S.A. 

45. Req.º nº 759/20, datado de 15/07/2020 - Proc.º n.º 357/19, datado de 27/09/2019 - 
Maria Júlia Baptista Gomes Cordeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

46. Req.º nº 709/20, datado de 26/06/2020 - Proc.º n.º 321/18, datado de 03/08/2018 – 
João Mendes Batista 

47. Req.º nº 786/20, datado de 22/07/2020 - Proc.º n.º 400/18, datado de 21/09/2018 – 
Lídia Maria Grilo Dionisio Martins 

48. Req.º nº 279/20, datado de 17/02/2020 - Proc.º n.º 411/14, datado de 19/11/2014 – 
Albérico Baptista de Sousa 

49. Req.º nº 720/20, datado de 30/06/2020 - Proc.º n.º 511/18, datado de 28/11/2018 – 
Pedro Manuel de Figueiredo Franco 

50. Req.º nº 758/20, datado de 15/07/2020 - Proc.º n.º 549/17, datado de 12/12/2017 – 
Maria Orange Angelina Serra Oliveira 

51. E/6550/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

52. “Requalificação da rede elétrica do Parque da Cerca - CP n.º 04/2020 – Aprovação 
do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 

53. “Execução de ramais domésticos e pluviais no concelho da Marinha Grande – 2020 - 
CP n.º 13/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da 
obra 

54. “Reabilitação da Rua das Lagoínhas - CP n.º 14/2020 – Aprovação do Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

55. Isenção do pagamento de taxas 
56. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licenças 
57. Autorização para pagamento de taxas em prestações - retificação de erro material 

 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

58. Oferta de livros de fichas de trabalho para distribuição aos alunos das escolas 
públicas do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande, no ano 
letivo de 2020/2021 

59. Atividades de animação e apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-
escolar (AAAF) e do 1º ciclo do ensino básico (CAF) da rede pública do Município da 
Marinha Grande 2020-2021 - Definição de tabelas comparticipação familiar 

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

60. Início do procedimento administrativo de elaboração do projeto de Regulamento do 
Fundo de Emergência Municipal de apoio social – Impacto Covid - 19 – Constituição 
de interessados 

61. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, residente 
na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 5, 2º A, Casal de Malta, Marinha Grande 

 
ATIVIDADE FÍSICA 

62. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2020 

63. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2020 – 
Associação de Ensino e Promoção Social Desportivo Náutico da Marinha Grande - 
“Adaptação das instalações às exigências da Direção Geral de Saúde”.  

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

64. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Indústria 
Metalúrgica – Concorrência de culpas – Apreciação de alegações – Decisão final 

65. Pedido de indemnização – Danos em veículo automóvel – Contentor de lixo – 
Tempestade “Depressão Helena” - Audiência prévia sem alegações - Decisão final 
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66. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos 
causados em viatura automóvel – Buraco na faixa de rodagem – Rua da 
Charnequinha, Moita – Deferimento 

67. Pedido de indemnização – Danos em veículo automóvel – Contentor de lixo – 
Tempestade “Leslie” - Audiência prévia sem alegações - Decisão final  

68. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – Pedido de 
Indemnização por danos em veículo automóvel - Buraco na Rua da Indústria, 
freguesia da Marinha Grande - Deferimento 

69. Habitação social - Rua Bairro do Camarnal, n.º 45, Camarnal - Falta de utilização 
como residência permanente da arrendatária – Cedência do locado a terceiros sem 
autorização municipal - Resolução do contrato de arrendamento - Audiência prévia.  

 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

70. Empreitada de: Obras de Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua 
D. João Pereira Venâncio - Concurso público n.º 05/2020 – Adjudicação 

 
 

  

 
 
 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
colocou as seguintes questões: 
 

• Porque é que houve um despacho que só permitia aos trabalhadores o gozo de 10 
dias de férias seguidos, e porque é que depois foi revogado? 

• Casa do Pessoal – têm querido trazer o assunto, e como tem falado com alguns 
funcionários que se mostram desagradados com o seu encerramento e com a falta 
de apoio da Câmara, quer saber o que se pode fazer, uma vez que não é a vontade 
dos trabalhadores o seu encerramento, designadamente da cantina e do bar. 

• Mercado do levante – os vendedores foram ter com as Vereadoras da CDU e dizem 
que a disposição das bancas não é a melhor, porque têm um corredor de 10 metros 
entre eles, o que dificulta a mobilidade, e estão muito no fundo do mercado.  
Têm algumas questões a pôr, esteve lá com eles a ver, e até entendem que os 
toldos devem encostar em tempo de chuva, para proteção.  
Também não têm casas de banho perto nem ponto de água, para lavar as mãos. O 
chão está irregular, agora tem pó e no inverno terá buracos e lama. Eles sugerem 
passar para o estacionamento do pavilhão 2. Os carros ficavam cá em baixo e assim 
ficariam mais perto do mercado. Pedem a resolução destes problemas, e, se 
possível, gostariam de ter uma reunião com a Sr.ª Presidente e com os vereadores. 
Pensa que se devem ouvir e considera as suas preocupações justas. 

• Campos de ténis junto ao antigo mercado das tendas – onde se podem dirigir para 
levantar as chaves para utilizarem os campos? Dantes era no Estádio, mas agora 
não é. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e ditou para a ata o seguinte requerimento: 
 

“Requeiro cópia da escritura de compra e venda do imóvel da freguesia da Moita que foi 
objeto de deliberação na reunião de Câmara de 29/06/2020.” 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 
1. FELICITAÇÕES 

a. Felicito o jovem investigador marinhense Nuno Neto pelo prémio que 
recebeu na Conferência de Bioengenharia na Irlanda acerca do estudo sobre 
comportamento de células estaminais. 

b. Felicito a atividade económica do nosso concelho que através do espírito 
empreendedor e capacidade de trabalho dos empresários e colaboradores 
das empresas, consegue gerar riqueza de modo a atingirem em 2018 o 
maior rendimento bruto declarado médio por sujeito passivo, do distrito de 
Leiria. 

c. Felicitar o Clube de Atletismo da Marinha Grande, os seus dirigentes, 
associados, pais, treinadores e atletas pelo desempenho nos Campeonatos 
Nacionais. De realçar os campeões nacionais David Pereira no lançamento 
do peso Sub 18, o Rodrigo Agostinho, campeão nacional de triplo salto em 
sub-20 e ainda medalha de bronze no salto em comprimento nos 
campeonatos nacionais absolutos. 

  

 
2. MUNICIPES – é meu dever questionar sobre problemas que os munícipes que dão 

conhecimento. São eles a razão de eu estar aqui. Têm sido muitos os que me abordam 
(e cada vez mais) e por isso gostaria que me informassem, para dar lhes conhecimento. 

  
a)     Fui contactado pela munícipe Sónia Martins, que vive na Praceta 25 de abril, bloco 2, 

junto aos Blocos de habitação social propriedade da Câmara, referindo que o prédio 
onde vive tem ainda telhas em fibrocimento.  
Refere que solicitou ajuda à Câmara. O que foi que responderam à Munícipe? 

b)    Cristina Ventura, Rua do Olheirão – para quando a reunião entre TODAS as partes, 
incluindo os 7 membros do executivo. 

c)     Na curva da Rua Miguel Torga há uns meses um camião alagou o beiral do telhado. 
Encontrei-me no local com a proprietária e o vereador Caetano, que assumiu que iria 
resolver a reparação do telhado e sobretudo estudar uma forma de tornar a curva mais 
larga, pois estas situações são recorrentes. 
O beiral continua partido e nada indicia qualquer solução. Qual o ponto de situação? 

  
  

3. Outros assuntos 
 

a)     Foi noticiado pela Câmara que a DG Alimentação e Veterinária vai disponibilizar verbas 
para esterilização de animais errantes no CRO. 
Também são considerados os animais da APAMG e Casa Esperanza? Quantos 
animais?  
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b)     Aquando da apresentação das contas, em 24 de junho, faz hoje dois meses, apresentei 

um requerimento para que me fosse enviada a lista de bens imóveis da Câmara, em S. 
Pedro de Moel, e o seu estado. 
Até ao momento ainda não recebi, o que se passa para que ainda não tenham enviado? 
  

c)     Para além deste documento não ter sido facultado, muitos outros continuam a não ser 
entregues ou a não obtermos informação. Apenas alguns exemplos que gostaria que a 
Sra Presidente dissesse o que se passa: 
• Parque da Mobil, remodelação do projeto para requalificar o parque com a - 

requalificação do atual Parque da Mobil, com poda das árvores e a relocalização do 
Terminal Rodoviário. 

• Novos regulamentos de apoios? 
• Associativismo: sabemos as graves dificuldades porque estão a passar. 

- Reunião para discutir os apoios a disponibilizar às associações e clubes 
- Reunião sobre a Associação 1º de Janeiro 
- Decisão da atribuição de apoios às associações. Temos conhecimento de 
associações que estão a aguardar que a Câmara analise e decida se concebe ou 
não os apoios solicitados, nas candidaturas apresentadas já o ano passado. Um 
exemplo a associação “Os Vizinhos”, pretendem arrancar com a atividade. Por 
diversas vezes questionaram os serviços da Câmara para saber da sua candidatura. 
Estamos em agosto e ainda não receberam resposta. É uma candidatura para 
infraestruturas, mesmo que a decisão de apoiar seja positiva, a associação já vai ter 
dificuldade em executá-la até final do ano, e então passará a acontecer como outras, 
em que a Câmara não aceita as faturas/recibos do ano seguinte.”  

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

• Quer secundar as felicitações do Vereador Aurélio, com as quais concorda. 

• Todos receberam o e-mail da associação “Os Vizinhos”, onde se queixam da falta de 
resposta à sua candidatura para apoio. Quer saber a razão do atraso nesta resposta, 
porque todos são merecedores de resposta. 

• Mais uma vez vai colocar a questão da Cafetaria d’Arte. O que se passa para o 
espaço continuar fechado? O que é que a Sr.ª Presidente espera para solucionar 
esta questão? 

• O mesmo se passa com o Café do Parque Mártires do Colonialismo. São 
equipamentos que não estão ao serviço da população. 

• Campos de ténis de S. Pedro – já estão em funcionamento? Tem resultado bem o 
sistema de utilização com código? 

• Sugeriu que junto aos atuais campos de ténis da Marinha Grande se poderia fazer 
um campo de paddle, modalidade que muitos marinhenses praticam e têm de ir para 
Leiria. 

• Como estão as obras da adutora? Quando será reposta a ciclovia? O timing 
escolhido, na sua opinião, não terá sido o melhor, porque impediu a utilização da 
ciclovia neste verão. 

• Sugeriu que todo o executivo se junte para falar novamente sobre as medidas Covid, 
porque se os tempos até agora foram difíceis, os que se avizinham não serão 
melhores. Sugere então que se reúnam ainda esta semana para equacionar novas 
medidas de apoio. 
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• O movimento associativo está a agonizar! É urgente a Câmara estabelecer medidas 
concretas, de que se podiam falar já na reunião para o Covid. 
Para além da situação da coletividade da Ordem, há todo um número de 
associações que necessitam também de ajuda. É obrigação da Câmara, neste 
período difícil, ajudá-los para que eles continuem a prestar o serviço que prestam à 
população.  
Pede novamente à Sr.ª Presidente que agende esta reunião, até sugere o dia 27 de 
agosto, quinta-feira, porque não gostaria que passasse desta semana. 

• Quer reforçar aquilo que disse na reunião extraordinária do passado dia 19: que nas 
próximas marcações de reuniões extraordinárias se justifique, no preâmbulo da 
convocatória, a sua extraordinariedade.  

• Na última reunião extraordinária o tema foi o processo do Sr. Artur de Oliveira, e por 
isso quer reforçar a preocupação das Vereadoras CDU pela situação do pagamento 
de 600€/dia de sansão, resultante de duas condenações que têm de ser cumpridas. 
Receia que daqui a muitos meses se estejam a falar de muitos milhares de euros. 
Quer falar aqui deste assunto, que não deve ficar só na reunião extraordinária, 
porque há responsáveis políticos pela situação e são do Partido Socialista. 
O litígio só surgiu em 2012, e por isso o argumento dos 40 anos atrás não se coloca. 
É a partir de 2012, com os executivos do PS, que não se chegou a bom porto com 
as negociações e se avançou para o litígio.  
Quer dizer isto em reunião ordinária, para que a questão seja também do 
conhecimento dos nossos munícipes. 

• Reuniões de câmara presenciais – não percebe porque se fazem por 
videoconferência, uma vez que há condições na Resinagem. 
E também já é hora de os munícipes poderem participar nas reuniões. Não vê razão 
para que isso não aconteça.  
Pede que já na próxima reunião ordinária se reúnam as condições para que os 
munícipes possam participar e que as reuniões de Câmara passem a ser 
presenciais. 
 
 

A Sr.ª Presidente referiu que ia também falar deste assunto, já discutido dentro do executivo 
permanente. 
Sobre a reunião da quinta-feira, dia 27 de agosto, sugeriu a parte da tarde, para se discutir 
alguns dos assuntos aqui postos, nomeadamente o associativismo. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro entende que se deve estar presencialmente sempre 
que seja necessário, e não é por acaso que a legislação permite a videoconferência até 31 
de dezembro. 
Aqui parece-lhe que não há consenso, porque discorda da Vereadora Alexandra, mas 
partilha da preocupação sobre os munícipes, que devem participar, só que on-line. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho sugeriu que se institua já o modelo misto: quem 
quiser estar presencialmente está, quem quer estar por videoconferência está.  
E também o mesmo registo misto para os munícipes: por videoconferência quem puder, ou 
então presencialmente. 
 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai analisar estas opiniões e depois dirá o que vai decidir. 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra pediu para intervir, pelo que, depois de cumprimentar 
todos os que acompanham a reunião, referiu o seguinte: 
 

• Informou que no Arquivo Municipal está a ser preparada uma sala para quem quiser 
intervir poder participar na reunião. 
 

• Respostas: 

→ Mercado – não é do seu pelouro, mas como tem acompanhado vai falar. 
O vendedor que se oferece e sugere a distribuição não é do agrado dos outros 
vendedores, porque houve uma reunião com todos no local e com a concordância de 
todos fez-se a distribuição. 
Em relação ao ponto de água informou que está lá uma cisterna da Proteção Civil 
com água, para utilização. 

→ Campos de ténis – o funcionamento é o mesmo. As pessoas vão ao Estádio buscar 
a chave e está lá um funcionário. Nada mudou. 

→ Prédio do Bloco 2 – pensa que este prédio é particular, e o que a senhora veio pedir 
é um apoio jurídico e de mediação para resolver um problema com todos os 
moradores. 

→ Regulamentos – está previsto os grupos reunirem no mês de setembro com o Dr. 
Sérgio Pratas, para incorporarem os muitos contributos. 

→ Informou que tem os dois dossiers – linha de apoio ao associativismo e Fundo de 
Emergência Social – prontos, e pensa que se podem analisar na reunião de trabalho 
marcada para dia 27 de agosto. 

→ Coletividade da Ordem – necessitava das duas Chefes de Divisão, da Jurídica e da 
Financeira, mas a Dr.ª Sandra Paiva está de férias, por isso a reunião tem de ficar 
para a próxima semana. 

→ Associação “Os Vizinhos” – mandou um e-mail em 3 de julho e recebeu resposta, 
mas o que acontece é que devido ao Covid algumas das associações não vão 
realizar as suas obras. 
Neste momento tem todos os apoios, inclusive desta associação, prontos para a 
reunião de 7 de setembro. 

→ Campos de ténis de S. Pedro – não sabe se o Vereador quer falar, mas pode 
informar que não estão em funcionamento porque há situações a corrigir com a 
empresa, e por isso ainda nem se recebeu a obra. 

→ Campo de paddle – concorda com a sugestão, mas como está prevista a colocação 
de 2 multidesportivos no Parque Mártires, fica-se logo com 2 campos de paddle, 
porque estes multiusos permitem também o seu uso. 

→ Vai encaminhar para todos o e-mail da resposta da Câmara à associação “Os 
Vizinhos”, à associação “Casa d’Árvore”, e também à senhora sobre a questão do 
amianto. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que respondeu à senhora informando que a 
Câmara não coloca telhados em prédios particulares, mas por outro lado há uma questão de 
saúde pública, e por isso falou com o Vereador, para saber se há algum tipo de apoio em 
termos de licenças, sendo que a obra é obviamente do particular. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que conhece bem o mercado do levante, e uma das 
questões mais preocupantes é a falta de casa de banho, porque não há mesmo. 
 
A Sr.ª Presidente informou que vai ver a colocação de uma casa de banho amovível. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e respondeu o seguinte: 
 

• Mercado do levante – o piso está degradado. Reuniram a semana passada e vão 
fazer um procedimento com muita urgência, para repor a dignidade e o conforto no 
local. 

• Munícipe Cristina Ventura – ainda não se realizou a reunião devido às férias, mas 
agora vai agilizar isso e marcar a reunião com todos. 

• Esquina na Rua Miguel Torga e o beiral destruído – o telhado já está reparado, a 
senhora tinha seguro, mas não quer que venha a ser destruído novamente. A 
moradora pede que a rua tenha sentido único, mas isso vai dificultar a circulação aos 
moradores, e a solução encontrada para agora é proibir a circulação de veículos com 
mais de 2,40 metros, até que se consigam reunir condições para alargar a curva. 

• Recolha de animais e apoio para a sua esterilização – há apoio só para o CRO ou 
também para as associações? 
O apoio é destinado aos animais do CRO, que estão todos esterilizados e 
desparasitados. O que a Câmara tem feito é dispensar parte das nossas 
esterilizações às duas associações que colaboram com a autarquia. 
Atualmente, em termos de cães, a situação está mais ou menos controlada. 
Em termos de gatos, cuja reprodução se fez na altura do Covid e por isso não se fez 
captura, está mais descontrolada. Está-se no bom caminho e a fazer o trabalho em 
conjunto com as associações. 

• Adutora Picotes/S. Pedro – a obra vai recomeçar no início de setembro. A adutora 
está feita e em funcionamento, não houve problemas com a água. A ciclovia vai ser 
reposta agora em setembro. 
A obra estava prevista para março, houve a situação que se sabe e ficou para agora. 
Em agosto optou-se por manter as 2 vias de trânsito disponíveis, e por isso parou a 
obra da ciclovia, que irá recomeçar em setembro, assim como a obra da adutora 
Picotes/Marinha Grande, que aguarda visto do Tribunal de Contas. 

 
 
A Sr.ª Presidente informou que vai dar por escrito as respostas que já lhe foram colocadas 
por várias vezes, e por isso dá por encerrado o período de antes da ordem do dia. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho questionou sobre a Cafetaria d’Arte. 
 
A Sr.ª Presidente informou que também vai dar essa resposta por escrito. 
 
 
 

 

 
 
A Sr.ª Presidente interrompeu a reunião nesta altura, para um breve intervalo, das 15:35 
horas às 16:00 horas. 

 

 

 

 

 

No recomeço da reunião a Sr.ª Vereadora Célia Guerra anunciou a retirada dos pontos 62 e 
63, por não estarem em condições para serem aprovados. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que também não há condições para apreciar 
o ponto 60, porque vem com uma informação no sentido de apoio no âmbito do Covid e não 
deve ser só isso, deve ser para qualquer outro tipo de catástrofe. 
O ponto 60 foi também retirado. 

 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 9, da reunião ordinária do dia 23 de março de 2020 
 
516 - Presente a ata n.º 9, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 23 de 
março de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 10, da reunião extraordinária do dia 23 de março de 2020 
 
517 - Presente a ata n.º 10, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
23 de março de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

3. Aprovação da ata n.º 11, da reunião extraordinária do dia 27 de março de 2020 
 
518 - Presente a ata n.º 11, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
27 de março de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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4. Aprovação da ata n.º 12, da reunião ordinária do dia 6 de abril de 2020 
 
519 - Presente a ata n.º 12, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 6 de 
abril de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

5. Aprovação da ata n.º 13, da reunião ordinária do dia 20 de abril de 2020 
 
520 - Presente a ata n.º 13, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 20 de 
abril de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

6. Aprovação da ata n.º 14, da reunião extraordinária do dia 20 de abril de 2020 
 
521 - Presente a ata n.º 14, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
20 de abril de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

7. Aprovação da ata n.º 15, da reunião ordinária do dia 4 de maio de 2020 
 
522 - Presente a ata n.º 15, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 4 de 
maio de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

8. Aprovação da ata n.º 16, da reunião extraordinária do dia 14 de maio de 2020 
 
523 - Presente a ata n.º 16, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
14 de maio de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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9. Aprovação da ata n.º 17, da reunião ordinária do dia 18 de maio de 2020 
 
524 - Presente a ata n.º 17, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 18 de 
maio de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

10. Aprovação da ata n.º 18, da reunião extraordinária do dia 27 de maio de 2020 
 
525 - Presente a ata n.º 18, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
27 de maio de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
 

11. Requerimento da Causa & Feito - Consultoria de Gestão, Lda. – Pedido de 
autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da 
Marinha Grande 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou o facto de a informação técnica que 
aprecia o pedido estar fundamentada de facto e de direito mas depois não ser conclusiva, no 
sentido de indicar se o órgão pode ou não deferir o pedido. Em igual tipo de pedido, na RC 
de 13/07/2020, a informação técnica era conclusiva. 
 
Dado que o técnico se encontra de férias, a Sr.ª Presidente entendeu retirar o ponto. 
 
 
 

12. Requerimento da NJV – Contabilidade e Gestão, Lda. – Pedido de autorização 
para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha 
Grande 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou o facto de a informação técnica que 
aprecia o pedido estar fundamentada de facto e de direito mas depois não ser conclusiva, no 
sentido de indicar se o órgão pode ou não deferir o pedido. Em igual tipo de pedido, na RC 
de 13/07/2020, a informação técnica era conclusiva. 
 
Dado que o técnico se encontra de férias, a Sr.ª Presidente entendeu retirar o ponto. 
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13. Requerimento da JDSM Unipessoal, Lda. – Pedido de autorização para 
pagamento da primeira anualidade da taxa de utilização de instalações no 
centro Empresarial da Marinha Grande, em 12 prestações mensais, iguais e 
sucessivas. 

 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou se o valor da renda das salas do Centro Empresarial 
é igual, independentemente da área.  
Esta pergunta foi também feita pela Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho. 
 
A Sr.ª Presidente informou que é um valor/dia, de acordo com o regulamento, e há também o 
pagamento de água e luz, e reconheceu que há necessidade de fazer alterações. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho também questionou o valor da renda e referiu que o 
regulamento tem de ser alterado urgentemente. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que o Centro Empresarial tem um regulamento próprio, mas 
obedece ao regulamento de taxas e licenças. Contudo, vai pedir a informação por escrito, 
para não incorrer em erro. 
 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
526 - Presente requerimento da sociedade JDSM Unipessoal, Lda., com o NIPC 514212233, 
com sede na Rua da Guiné, nº 29, 2ºE, Fração E, Ordem, Marinha Grande, com registo de 
entrada E/7582/2020, na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 13 de julho de 
2020, que concedeu autorização à empresa para utilização da “Fração G”, com uma área de 
209,33mts2, no Centro Empresarial da Marinha Grande, solicitando que lhe seja autorizado o 
pagamento da primeira anualidade da taxa de utilização das referidas instalações, em 12 
prestações mensais. 
 
Presente informação nº I/1298/2020, datada de 29/07/2020, do GAEE-Gabinete de Apoio ao 
Empresário e Empreendedorismo da autarquia, que apreciou e enquadrou o pedido nas 
normas regulamentares ínsitas no Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha 
Grande em vigor, e que propõe o seu deferimento. 
 
A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e concordando, na íntegra, com a 
informação técnica n.º I/1298/2020, do GAEE, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida e que fica anexa à ata, e no uso da competência conferida pela alínea d), 
do n.º 1 do art.º 17.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha 
Grande, delibera conceder à sociedade JDSM Unipessoal, Lda., titular do NIPC 
514212233, com sede na Rua da Guiné, nº 29, 2ºE, Fração E, Ordem, Marinha Grande, 
autorização para o pagamento da primeira anualidade da taxa de utilização da “Fração 
G” com uma área de 209,33mts2, do Centro Empresarial da Marinha Grande, no valor 
de 3.540,50€, em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas,  nos termos e condições 
fixadas nos nºs. 3 a 8 do mesmo citado art.º 17.º, que aqui se dão, para todos os legais 
efeitos, por integralmente reproduzidos. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

14. Resumo de Tesouraria do dia 18 de agosto de 2020 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia dezoito de agosto de dois mil e 
vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
13.537.407,01€ (treze milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sete euros e um 
cêntimo). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

15. 16.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
527 - Presente proposta da 16.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
14.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 23.683,38 euros nos 
reforços e de 23.683,38 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 
16.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, nos 
termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
      
 
APROVISIONAMENTO 
 
 

16. P.A. N.º 74/2020-AP/DMC - Prestação de serviços de limpeza e higienização dos 
edifícios municipais. Apresentação de Recurso Hierárquico. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“O que aqui está em causa não é se a empresa que contestou tem ou não razão, mas pelo 
facto de terem contestado para a Câmara, quando devia ter sido para a Presidente. 
A empresa que ganhou (Visionary Advantage - Consulting Lda) foi constituída em junho 2020 
e tinha como objeto social “consultoria na área de negócios e gestão…atividades de call 
center” 
Mas vamos entregar a limpeza dos edifícios municipais a uma empresa de consultoria, que 
não tem qualquer referência de alguma vez ter feito estes serviços!!! 
No caderno de encargos do concurso só define como decisão o preço mais baixo, não podia 
fazer-se referência à experiência em limpezas?” 
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A Sr.ª Presidente referiu que aquilo que lhe dizem, em termos jurídicos e financeiros, é que 
eles, quando assinam o contrato, já têm nos seus estatutos esta atividade. 
Percebe o que o Vereador diz, também se preocupou, e daí ter pedido esclarecimentos, e 
nada na lei impede que a empresa mude de objeto estatutário, e por isso quando apresenta 
na Câmara os documentos que lhe permitem concorrer nada pode fazer. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que na sua opinião tudo isto resulta de uma 
incapacidade da Câmara de fazer um caderno de encargos que impedisse uma empresa de 
consultoria de concorrer, sem qualquer experiência na área da limpeza. A incapacidade, na 
sua ótica, é da Câmara, que não consegue contratar uma empresa com experiência na área 
da limpeza, daquilo que é o objeto do que necessitamos. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não discorda nada do que o Vereador referiu, mas não põe 
qualquer dúvida sobre a legalidade do ato, confirmada pelos serviços da Câmara. 
Agora, se está tranquila com o serviço, claro que não está, porque nunca se sabe se vai 
correr bem. Tem de se ver se a empresa está em condições de fazer o trabalho, e se não 
estiver há sansões previstas no caderno de encargos. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro entende que o caderno de encargos deveria ter 
outros requisitos, por exemplo, determinado número de anos de experiência na área. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que se a Sr.ª Presidente não está tranquila a 
si própria o deve, porque já todos aqui disseram que pode alterar o caderno de encargos e 
prever estas situações. A Câmara tem “a faca e o queijo” na mão para garantir que as 
empresas a concorrer têm aquilo que se pretende. 
Esperava que a Sr.ª Presidente não dissesse que tem o fim a que se destina, mas dissesse 
que na próxima vez o caderno de encargos passe a ter estas condições. Lembrou que a 
Câmara está nas mesmas condições das anteriores festas da cidade. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que aquilo que o preocupa é a realização dos 
serviços na nossa terra, por isso o que sugere é no sentido de melhorar a prestação dos 
serviços. Os cadernos de encargos têm de ter condições especiais, não no sentido de dar 
privilégios, mas de garantir a boa prestação do serviço. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que desde o início que concorda com o Vereador, e as 
preocupações que aqui foram apresentadas também se colocaram quando analisou o 
processo. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou se a Sr.ª Presidente deu indicações aos 
serviços para que no caderno de encargos constasse como condição x anos de experiência. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não deu essa indicação, e vai solicitar aos serviços a 
informação sobre se se podem colocar essas condições. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que já percebeu que para este processo não 
adianta, porque já todos os procedimentos legais estão cumpridos.  
A Sr.ª Presidente não disse isso porque legalmente o assunto está encerrado e é esta 
empresa que vem. Agora, resta acautelar as condições dos cadernos de encargos futuros. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
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528 - Considerando a informação 95/SC/2020, datada de 19/8/2020, com a descrição da 
tramitação do P.A. N.º 74/2020 – AP/DMC - Prestação de serviços de limpeza e higienização 
dos edifícios municipais. 
 
Considerando que a entidade NÃO SE MACE, SERVIÇOS DE LIMPEZA –UNIPESSOAL, 
LDA apresentou recurso hierárquico no dia 17/8/2020, pelas 19h13, no canal ”mensagens” 
da plataforma Vortal. 
 
Considerando que o órgão competente para a decisão de contratar no âmbito do P.A. N.º 
74/2020 - AP/DMC é a Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, tendo o ato de 
adjudicação sido praticado no âmbito de competências próprias, a impugnação 
administrativa, configurada como recurso hierárquico, foi apresentada a órgão incompetente 
para a sua apreciação. 
 
Carecendo este órgão de legitimidade para apreciar esta impugnação administrativa, 
atento o supra exposto, delibera-se pela não apreciação da mesma determinando-se 
que seja dado cumprimento ao disposto no n.º 2 do art.º 196.º do CPA. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

17. “Elaboração do projeto de execução da rede de saneamento doméstico das 
Trutas” – PA n.º 39/2020 - Aprovação do Anteprojeto 

 
529 - Presente Informação n.º CS/42/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 13 
de Agosto de 2020, propondo a aprovação do Anteprojeto da rede de saneamento doméstico 
das Trutas, no lugar das Trutas, na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha 
Grande.  
 
Este projeto tem como principal objetivo implementar e dotar um território de uma 
infraestrutura atualmente praticamente inexistente, neste caso rede de águas residuais 
domésticas, permitindo assegurar a melhoria das condições de vida da população, controle e 
prevenção de doenças, proteção do meio ambiente, melhorar a produtividade do indivíduo e 
facilitar a atividade económica. O lugar das Trutas enquadra-se nessa descrição, tanto pela 
inexistência de cobertura de infraestruturas de saneamento de águas residuais domésticas, 
como pela sua localização próxima de soluções de ligação ao sistema em alta, apoiando-se 
no emissário da Águas do Centro Litoral (ADCL). 
 
A solução preconizada prevê uma configuração da rede de saneamento que permita a 
execução da obra em duas fases distintas, em que as infraestruturas possam entrar em 
funcionamento imediatamente após a sua execução, em fases autónomas e independentes. 
 
Mais se informa, que este anteprojeto observa as normas legais e regulamentares aplicáveis 
à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos descritos no 
artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria n.º 701-
H/2008 de 29 de Julho. 
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Deste modo e face ao exposto, propõe-se a aprovação em Reunião de Câmara, nos 
termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, na sua redação atual, do Anteprojeto de execução da Rede de saneamento 
doméstico das Trutas, localizada no lugar das Trutas, na freguesia da Marinha Grande, 
concelho da Marinha Grande.    
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 

18. Req.º nº ,612/20 datado de 09/06/2020 - Proc.º n.º 225/19, datado de 26/06/2019 - 
Fernando de Sousa Carvalho – Cabeça de Casal da Herança de 

 
530 - Presente requerimento n.º 612/20, datado de 2020/06/09, constante do processo 
camarário n.º 225/19, em nome de Fernando de Sousa Carvalho – Cabeça de Casal da 
Herança de, com o NIF 708830820, apresentado por Carlos Fernando Esperança dos 
Reis Carvalho, com o NIF 179674080, na qualidade de Cabeça de Casal, com residência 
em rua Miguel Torga, n.º 39, lugar de Várzea, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da “Alteração e legalização de habitação e muro” 
existente, a incidir sobre um prédio urbano sito no lugar de Várzea, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 7792 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 5028. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/29, 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 “Alteração e legalização de habitação e muro” existente, a incidir 
sobre um prédio urbano sito no lugar de Várzea, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 7792 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 5028, com o 
número de processo 225/19, com data de entrada em 2019/06/26, em nome de 
Fernando de Sousa Carvalho – Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 708830820, 
apresentado por Carlos Fernando Esperança dos Reis Carvalho, com o NIF 179674080, 
na qualidade de Cabeça de Casal, com residência em rua Miguel Torga, n.º 39, lugar de 
Várzea, freguesia e concelho de Marinha. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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19. Req.º nº 797/20, datado de 24/07/2020 - Proc.º n.º 86/19, datado de 11/03/2019 – 
Maria Odete da Silva Grácio 

 
531 - Presente requerimento n.º 797/20, datado de 2020/07/24, constante do processo 
camarário n.º 86/19, subscrito por Maria Odete da Silva Grácio, com o NIF 201506319, com 
residência em rua da Embra, n.º 76, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização, Alteração e 
Ampliação de Moradia” existente, localizada sobre um prédio urbano, sito na rua da Embra, 
lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 9983 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 15076, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2020/02/10.  
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/08/04, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaíu, 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 “Legalização, Alteração e Ampliação de Moradia” existente, localizada sobre 
um prédio urbano, sito na rua da Embra, lugar de Embra, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 9983 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 15076, com o 
número de processo 86/19, com data de entrada em 2019/03/11, apresentado por Maria 
Odete Da Silva Grácio, com o NIF 201506319, com residência em rua da Embra, n.º 76, 
lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 778/20, datado de 21/07/2020 - Proc.º n.º 233/19, datado de 01/07/2019 - 
Alex Clement Robberecht e Bhadrani Pandithage 

 
532 - Presente requerimento n.º 778/20, datado de 2020/07/21, constante do processo 
camarário n.º 233/19, subscrito por Alex Clement Robberecht, com o NIF 282525963 e por 
Bhadrani Pandithage, com o NIF 282526072, ambos residentes em rua dos Pinhais Altos, 
n.º 162 A, Toco, freguesia de Amor, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento 
das alterações ao licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e 
muros de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Gregório da Silva, lugar de 
Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo  
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Predial de Marinha Grande sob o número 13855 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 7713, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 35/20, de 
2020/05/07. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/30, referente ao projeto das 
alterações apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um 
prédio rústico, sito na rua Gregório da Silva, lugar de Pilado, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, apresentado por Alex Clement Robberecht, com o NIF 282525963 e 
por Bhadrani Pandithage, com o NIF 282526072, ambos residentes em rua dos Pinhais 
Altos, n.º 162 A, Toco, freguesia de Amor, concelho de Leiria. 
 
Mais delibera informar os requerentes que deverão requerer a emissão de aditamento 
ao Alvará de Obras de Construção n.º 35/20, de 2020/05/07, da aprovação das 
alterações, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. Req.º nº 842/20, datado de 04/08/2020 - Proc.º n.º 180/19, datado de 17/05/2019 - 
António Manuel Rocha Santos 

 
533 - Presente requerimento n.º 842/20, datado de 2020/08/04, constante do processo 
camarário n.º 189/19, subscrito por António Manuel Rocha Santos, com o NIF 201506319, 
com residência em travessa da rua da Vitória, n.º 6, lugar de Ordem, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia 
e piscina”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Carlos da Silva Couceiro, lugar de 
Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 9169 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 9406, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária 
datada de 2020/06/18.  
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços, datados de 2020/08/10 e de 2020/08/05, 
referentes, respetivamente, ao aditamento ao projeto de arquitetura e 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 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 e piscina”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na 
rua Carlos da Silva Couceiro, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  
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número 9169 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 9406, com o 
número de processo 180/19, com data de entrada em 2019/05/17, apresentado por 
António Manuel Rocha Santos, com o NIF 201506319, com residência em travessa da 
rua da Vitória, n.º 6, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 
1. Execução de passeio público em calçada de pedra calcária, com as dimensões de 

0,05mx0,05mx0,05m, após a execução de base em tout-venant com 0,15m de 
espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 15,90m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Carlos da Silva Couceiro, de acordo com a 
peça gráfica correspondente ao “Levantamento Topográfico – Planta de 
Implantação”, entregue a coberto do requerimento n.º 842/20, datado de 2020/08/04. 

3. Cumprimento das “Condições Gerais” e “Outras Condições” expressas na 
Autorização de utilização dos Recursos Hídricos – Construção, com o n.º 
A005972.2020.RH4A, emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. Req.º nº 362/20, datado de 05/03/2020 - Proc.º n.º 282/18, datado de 16/07/2018 - 
HK Hidroking Engenharia Térmica, Lda. 

 
534 - Presente requerimento n.º 362/20, datado de 2020/03/05, constante do processo 
camarário n.º 282/18, subscrito por HK Hidroking Engenharia Térmica, Lda., com o NIPC 
510727727, com sede em rua do Pastor, n.º 12, lugar de Boa Vista, freguesia de Santa 
Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento das 
alterações ao licenciamento da obra de “Reabilitação, alteração e ampliação de edifício”, 
a incidir sobre um prédio urbano sito na rua em rua Pereira Crespo, n.º 9, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o 
número 3245 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo 
número 212, para a qual foi atribuído o Alvará de Obras de Alteração e Ampliação n.º 32/19, 
datado de 2019/03/18, com termo em 2021/03/17.  
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/08/10, referentes aos projetos 
de alterações aos projetos de arquitetura e das especialidades anteriormente aprovados. 
 
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 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 licença 
da obra de “Reabilitação, alteração e ampliação de edifício”, previsto no n.º 3 do seu 
art. 83.º do referido regime jurídico, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua em 
rua Pereira Crespo, n.º 9, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 3245 e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 212, apresentado  
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por HK Hidroking Engenharia Térmica, Lda., com o NIPC 510727727, com sede em rua 
do Pastor, n.º 12, lugar de Boa Vista, freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho 
de Leiria.  
 
Mais delibera informar a sociedade requerente que deverá apresentar o pedido de 
emissão de aditamento ao Alvará de Obras de Alteração e Ampliação n.º 32/19, datado 
de 2019/03, da aprovação das alterações, nos termos e para os efeitos do disposto no 
n.º 7 do artigo 27.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Req.º nº 541/20, datado de 25/05/2020 - Proc.º n.º 110/19, datado de 22/03/2019 - 
Luís Carlos Fernandes Matias 

 
535 - Presente requerimento n.º 541/20, datado de 2020/05/25, constante do processo 
camarário n.º 110/19, subscrito por Luís Carlos Fernandes Matias, com o NIF 237288478, 
com residência em rua dos Poços, n.º 63, lugar de Lameira, freguesia e 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 misto, sito na rua Ponte da Eira, 
lugar de Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20650 e inscrito na matriz predial urbana 
sob os artigos números 830, 833 e 8135. 
 
Presente processo n.º 37/20, em nome de Luís Carlos Fernandes Matias, relativo ao 
licenciamento das obras de urbanização necessárias a dotar o prédio da infra-estrutura 
relativa à execução da extensão da rede de abastecimento de água, aprovado por 
deliberação camarária datada de 2020/05/18.  
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/08/03, relativos aos projetos de 
arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação”, a incidir sobre 
um prédio misto, sito na rua Ponte da Eira, lugar de Escoura, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 20650 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos números 830, 833 e 
8135, com o número de processo 110/19, com data de entrada em 2019/03/22, 
apresentado por Luís Carlos Fernandes Matias, com o NIF 237288478, com residência 
em rua dos Poços, n.º 63, lugar de Lameira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários ao correto 

acabamento da obra, nomeadamente assegurando todas as reposições de 
pavimento betuminoso que se julguem necessárias face à execução da extensão da 
rede de abastecimento de água. 

 



 

Página 24 de 67 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 24/08/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 164,00m2, ao 

longo da frente do prédio confinante com a rua do Ponte da Eira, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação - 
cedências”, com o número “2.a”, datada de “5/20”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 541/20, datado de 2020/05/25, ficando a emissão da Autorização de 
Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. Req.º nº 781/20, datado de 21/07/2020 - Proc.º n.º 540/18, datado de 21/12/2018 - 
Kuaseplano – Unipessoal, Lda. 

 
536 - Presente requerimento n.º 781/20, datado de 2020/07/21, constante do processo 
camarário n.º 540/18, subscrito por Kuaseplano – Unipessoal, Lda., com o NIPC 
510450229, com sede em rua da Panificadora, n.º 2, loja A, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de Edifício de 
Habitação Coletiva e Muros de Vedação”, composto por seis fogos, a incidir sobre um 
prédio rústico, sito na rua dos Poços, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
13562 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 1331, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/12/27.  
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/08/03, 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 Edifício de Habitação Coletiva e Muros de Vedação”, 
composto por seis fogos, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua dos Poços, 
lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13562 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 1331, com o número de processo 540/18, com data de 
entrada em 2018/12/21, apresentado por Kuaseplano – Unipessoal, Lda., com o NIPC 
510450229, com sede em rua da Panificadora, n.º 2, loja A, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio e gare de estacionamento ao longo da estrema 
confinante com a rua dos Poços, em blocos de betão de cor idêntica à 
existente nos passeios contíguos, com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, 
após execução de camada de base em tout-venant com 0,15m de espessura. O 
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lancil deverá ser de betão com as dimensões de 0,12m (largura à vista) x 0,25m 
(altura) x 0,15m (largura da base). A gare de estacionamento deverá ser 
pavimentada em blocos de betão, com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,08m, 
após execução de camada de base em tout-venant com 0,20m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 120,00m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua dos Poços, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de 
Implantação sobre Levantamento Topográfico”, com o número “02a”, datada 
de “outubro/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 1768/19, datado de 
2019/10/23, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo predial, 
devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a firma requerente que: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 

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

2. Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art. 25.º do RMEUMMG - 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Mainha 
Grande, a operação urbanística requerida considera-se geradora de impacte 
semelhante a operação de loteamento, pelo facto do conjunto habitacional 
apresentar uma profundidade medida a partir da sua fachada fronteira ao espaço 
público confinante, superior a 30,00m, pelo que, nos termos previsto no art. 122.º 
daquele regulamento, ficará sujeita ao pagamento da designada (TU) - Taxa devida 
pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas.    

3. Nos termos do disposto no n.º 2 do art. 26.º do RMEUMMG, a operação urbanística 
requerida ficaria sujeira à cedência gratuita ao Município, de parcelas de terreno 
destinadas à realização de espaços verdes de utilização coletiva e de equipamentos 
de utilização coletiva. No entanto, pelo facto da proposta não prever cedências de 
parcelas de terreno para aqueles fins, a firma requerente ficará obrigada ao 
pagamento de uma compensação ao Município, conforme determina o art. 27.º 
daquele regulamento.    

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. Req.º nº 727/20, datado de 01/07/020 - Proc.º n.º 405/19, datado de 04/11/2019 - 
Inadinvest - Investimentos, Lda. 

 
537 - Presente pedido com o registo n.º 727/20, datado de 01/07/2012, relativo a ampliação 
de um edifício existente, destinado a armazéns, sito na rua da Machinha, Moita, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 548 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 651, da freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, 
com a construção de duas unidades destinadas a comércio, serviços, armazém e indústria, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 405/19, com data de entrada de 04/11/2019, 
apresentado por Inadinvest - Investimentos, Lda., com o NIPC 509 405 207, com sede na 
Estrada Nacional, N.º 242, Carreira d’Água, freguesia de Marrazes e Barosa e concelho de 
Leiria, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada a 
04/05/2020; 
 
Presente informação técnica datada de 21/07/2020, que atesta estarem os projetos de 
especialidade em condições de serem aceites; 
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Presente informação técnica, datada de 17/08/2020, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento apresentado em condições de ser aprovado; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
ampliação de um edifício existente, destinado a armazéns, sito na rua da Machinha, 
Moita, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 
548 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 651, da freguesia da Moita e 
concelho da Marinha Grande, com a construção de duas unidades destinadas a 
comércio, serviços, armazém e indústria, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 405/19, com data de entrada de 04/11/2019, apresentado por 
Inadinvest - Investimentos, Lda., com o NIPC 509 405 207, com sede na Estrada 
Nacional, N.º 242, Carreira d’Água, freguesia de Marrazes e Barosa e concelho de 
Leiria. 
 
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. 
 
 

26. Req.º nº 726/20, datado de 01/072020 - Proc.º n.º 404/19, datado de 04/11/2019 - 
Jorge Manuel Pratas Ferreira 

 
538 - Presente pedido com o registo n.º 726/20, datado de 01/07/2020, relativo a ampliação, 
com a construção de duas unidades destinadas a comércio, serviços, armazém e indústria, 
de um edifício existente, destinado a armazéns, sito na rua da Machinha, Moita, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 548 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 651, da freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 404/19, com data de entrada de 04/11/2019, 
apresentado por Jorge Manuel Pratas Ferreira, com o NIF 118 025 953, com residência na 
Travessa dos Olhinhos - Casal do Pilha, n.º 175, freguesia de Milagres e concelho de Leiria, 
cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara de 04/05/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 20/07/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidades em condições de ser aceites; 
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Presente informação técnica datada de 07/08/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo de licenciamento relativo 
a ampliação, com a construção de duas unidades destinadas a comércio, serviços, 
armazém e indústria, de um edifício existente, destinado a armazéns, sito na rua da 
Machinha, Moita, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça 
sob o n.º 548 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 651, da freguesia da 
Moita e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
404/19, com data de entrada de 04/11/2019, apresentado por Jorge Manuel Pratas 
Ferreira, com o NIF 118 025 953, com residência na Travessa dos Olhinhos - Casal do 
Pilha, n.º 175, freguesia de Milagres e concelho de Leiria. 
 
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. 
 
 

27. Req.º nº 810/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 186/19, datado de 27/05/2019 - 
Elisabete Mota dos Santos e Tiago Rebelo Nunes 

 
539 - Presente requerimento n.º 810/20, datado de 2020/07/29, constante do processo 
camarário n.º 186/19, subscrito por Elisabete Mota dos Santos, com o NIF 232664048 e por 
Tiago Rebelo Nunes, com o NIF 231997680, ambos residentes em avenida General Pedro 
Cardoso, n.º 2, bloco 3, 5.º esq., união das freguesias de Caldas da Rainha, Nossa Senhora 
do Pópulo, Coto e São Gregório, concelho de Caldas da Rainha, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a 
incidir sobre um prédio rústico, sito no lugar de Tojal, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
19680 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 9798, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/01/20.  
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/08/03, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
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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. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09 o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito no 
lugar de Tojal, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 19680 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 9798, com o número de processo 186/19, com data de 
entrada em 2019/05/27, apresentado por Elisabete Mota dos Santos, com o NIF 
232664048 e por Tiago Rebelo Nunes, com o NIF 231997680, ambos residentes em 
avenida General Pedro Cardoso, n.º 2, bloco 3, 5.º esq., união das freguesias de Caldas 
da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, concelho de Caldas da 
Rainha, deferir o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema confinante com a rua do Tojal, 
com uma largura de 1,60m, garantindo um afastamento mínimo de 3,40m ao seu 
eixo, ficando o muro de vedação a construir, à distância de 5,00m do mesmo eixo. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 126,60m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua do Tojal, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO (Projeto 
de muro frontal)”, com o número “1B”, datada de “DEZ. 2019”, entregue a coberto 
do requerimento n.º 2053/19, datado de 2019/12/12, 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. 
 
 

28. Req.º nº 524/20, datado de 15/05/2020 - Proc.º n.º 442/18, datado de 15/10/2018 - 
Nelson Fernando Pedrosa Faustino 

 
540 - Presente requerimento n.º 524/20, datado de 2020/05/15, constante do processo 
camarário n.º 442/18, subscrito por Nelson Fernando Pedrosa Faustino, com o NIF 
206017189, com residência em rua do Mar, n.º 11, lugar de Praia da Vieira, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das 
alterações ao licenciamento da obra de “Alteração de um edifício habitacional com 4 
fogos e anexo para garagem” existente, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua da 
Foz, n.º 42, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 6614, e 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo número 2490, para a qual foi emitido o Alvará de 
Obras de Alteração n.º 13/19, de 2019/01/22. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/07/30, referente ao projeto de 
alterações apresentado. 
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Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Alteração de um edifício habitacional com 4 fogos e anexo para garagem” existente, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua da Foz, n.º 42, lugar de Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha sob o número 6614, e inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo número 2490, apresentado por Nelson Fernando Pedrosa Faustino, com o NIF 
206017189, com residência em rua do Mar, n.º 11, lugar de Praia da Vieira, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos e para os efeitos do disposto no 
n.º 7 do artigo 27.º do RJUE, deverá requerer a emissão de aditamento ao Alvará de 
Obras de Alteração n.º 13/19, de 2019/01/22, da aprovação das alterações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

29. Req.º nº 773/20, datado de 20/07/2020 - Proc.º n.º 766/19, datado de 10/05/2019 - 
Pedro Miguel Barros Pedrosa Ascenso 

 
541 - Presente requerimento n.º 773/20, datado de 2020/07/20, constante do processo 
camarário n.º 166/19, em nome de Pedro Miguel Barros Pedrosa Ascenso, com o NIF 
206483880, com morada em rua António Maria da Silva, n.º 9, lugar de Comeira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da 
Alteração e Ampliação de Moradia e Anexos” existentes, localizados num conjunto de 
prédios urbanos sitos na rua António Maria da Silva, lugar de Comeira, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
os números 19883 e 13963 e inscritos nas matrizes prediais urbanas sob os artigos números 
2884 e 16766, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária 
datada 2019/12/27. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/08/06, 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 “Legalização da 
Alteração e Ampliação de Moradia e Anexos” existentes, localizados num conjunto de 
prédios urbanos sitos na rua António Maria da Silva, lugar de Comeira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob os números 19883 e 13963 e inscritos nas matrizes prediais 
urbanas sob os artigos números 2884 e 16766, com o número de processo 166/19, com 
data de entrada em 2019/05/10, Pedro Miguel Barros Pedrosa ASCENSO, com o NIF 
206483880, com morada em rua António Maria da Silva, n.º 9, lugar de Comeira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande. 
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Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

30. Req.º nº 716/20, datado de 29/06/2020 - Proc.º n.º 163/19, datado de 07/05/2019 - 
Jacinto Esperança Pereira, Lda. 

 
542 - Presente requerimento n.º 716/20, datado de 2020/06/29, constante do processo 
camarário n.º 163/19, subscrito por Jacinto Esperança Pereira, Lda., com o NIPC 
501986308, com sede na rua da Cruz, n.º 16, lugar de Casal dos Claros, freguesia de Amor, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre 
um prédio urbano sito na rua dos Pinheiros, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 
6879 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 
20485-P. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/07/28, referente ao projeto de 
alterações apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à licença 
da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, previsto no 
n.º 3 do seu art. 83.º do referido regime jurídico, a incidir sobre um prédio urbano sito 
na rua dos Pinheiros, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 6879 e inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 20485-P, 
apresentado por Jacinto Esperança Pereira, Lda., com o NIPC 501986308, com sede na 
rua da Cruz, n.º 16, lugar de Casal dos Claros, freguesia de Amor, concelho de Leiria.  
 
Mais delibera informar a sociedade requerente que, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE, deverá requerer a emissão de aditamento ao 
Alvará de Obras de Construção n.º 14/20, de 2020/02/04, da aprovação das alterações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

31. Req.º nº 741/20, datado de 03/07/2020 - Proc.º n.º 317/19, datado de 30/08/2019 - 
Lusomoradal - Imóveis e Investimentos Lda. 
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543 - Presente pedido com o registo n.º 741/20, datado de 03/07/2020, relativo a alteração e 
ampliação de edifício sito na rua Machado Santos n.º 31 e 33 e na rua Pedro Viana, n.º 15, 
Marinha Grande, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob os n.os 2556 e 7710, e inscritos na matriz predial urbana sob os artigos n.º 40 e 
18799, respetivamente, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 317/19, com data de entrada de 30/08/2019, apresentado por 
Lusomoradal - Imóveis e Investimentos Lda., com o NIPC 507 249 445, com sede na rua 
dos Fetais, Lugar de Cavalinhos, freguesia da Maceira e concelho de Leiria, cujo projeto de 
arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada a 20/01/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 21/07/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 18/08/2020, 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 23º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
alteração e ampliação de edifício sito na rua Machado Santos n.º 31 e 33 e na rua 
Pedro Viana, n.º 15, Marinha Grande, nos prédios registados na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob os n.os 2556 e 7710, e inscritos na matriz 
predial urbana sob os artigos n.º 40 e 18799, respetivamente, da freguesia e concelho 
da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 317/19, com data 
de entrada de 30/08/2019, apresentado por Lusomoradal – Imóveis e Investimentos 
Lda., com o NIPC 507 249 445, com sede na rua dos Fetais, Lugar de Cavalinhos, 
freguesia da Maceira e concelho de Leiria. 
 
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. 
 
 

32. Req.º nº 812/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 388/17, datado de 22/08/2017 - 
Joaquim Manuel Pereira Fernandes 
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544 - Presente pedido com o registo n.º 812/20, datado de 29/07/2020, relativo a legalização 
de edifício para oficina e armazém, sito na rua do Fagundo, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 13594 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 16484, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 388/17, com data de entrada de 22/08/2017, 
apresentado por Joaquim Manuel Pereira Fernandes, com o NIF 123 766 370, residente na 
Avenida Vitor Gallo, n.º 125 - Apt 375 2430 172, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada a 12/03/2019; 
 
Presente informação técnica, datada de 29/07/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidades em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 18/08/2020, que atesta que o processo se encontra 
em condições de ser deferido; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo relativo a legalização de 
edifício para oficina e armazém, sito na rua do Fagundo, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 13594 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 16484, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 388/17, com data de entrada 
de 22/08/2017, apresentado por Joaquim Manuel Pereira Fernandes, com o NIF 123 766 
370, residente na Avenida Vitor Gallo, n.º 125 - Apt 375 2430 172, 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. 
 
 

33. Req.º nº 881/20, datado de 17/08/2020 - Proc.º n.º 211/17, datado de 22/05/2017 – 
Plásticos Futura, Lda. 
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545 - Presente Processo de Licenciamento n.º 211/17, referente a “ampliação e alteração de 
unidade industrial”, localizada no n.º 219 da Av. 1º de Maio, Marinha Grande, descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 6797 e inscrita na matriz 
predial urbana da freguesia da Marinha Grande sob o artigo número 12816, para a qual foi 
emitido o Alvará de Obras de Ampliação com o n.º 73/19, datado de 26/07/2019. 
 
Presente requerimento pelo qual é solicitada a emissão de certidão comprovativa de que o 
edifício em causa, satisfaz os requisitos legais para a sua constituição em regime de 
Propriedade Horizontal, nos termos previstos no n.º 3 do art. 66.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 19/08/2020, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara delibera: 
 
DEFERIR e MANDAR EMITIR a certidão requerida, para que o edifício, localizado no n.º 
219 da Av. 1º de Maio, Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 6797 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
da Marinha Grande sob o artigo número 12816, para o qual foi emitido o Alvará de 
Obras de Ampliação com o n.º 73/19, datado de 26/07/2019, no âmbito do processo de 
licenciamento n.º 211/17, possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, 
nos termos previstos no art. 1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) 
do Código Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

34. Req.º nº 800/20, datado de 27/07/2020 - Proc.º n.º 19/20, datado de 24/01/2020 - 
Carlos António Soares Freire 

 
546 - Presente pedido com o registo n.º 800/20, datado de 27/07/2020, relativo a legalização 
de ampliação e alteração de uso de oficina automóvel para indústria de um edifício sito na 
rua Central da Garcia, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 7183 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10328, da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 19/20, com 
data de entrada de 24/01/2020, apresentado por Carlos António Soares Freire, com o NIF 
190 090 019, residente na rua da Sapinha, n.º 21, Brejo de Água, freguesia da Moita e 
concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara 
de 26/02/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 03/08/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade em condições de ser aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 10/08/2020, que atesta encontrar-se o processo de 
legalização em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
legalização de ampliação e alteração de uso de oficina automóvel para indústria de um 
edifício sito na rua Central da Garcia, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 7183 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 10328, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 19/20, com data de entrada de 24/01/2020, apresentado 
por Carlos António Soares Freire, com o NIF 190 090 019, residente na rua da Sapinha, 
n.º 21, Brejo de Água, freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

35. Req.º nº 233/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 36/20, datado de 07/02/2020 - 
Gilberto Cordeiro Vaz 

 
547 - Presente requerimento n.º 233/20, datado de 2020/02/07, constante do processo 
camarário n.º 36/20, subscrito por Gilberto Cordeiro Vaz, com o NIF 180898736, com 
residência em beco da Avenida José Gregório, n.º 4 – 1.º dt.º, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, inerente ao pedido de licenciamento para a “Alteração do Loteamento 
Urbano”, a incidir sobre o lote designado por “Lote n.º 3” do loteamento urbano sito no lugar 
de Gaeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 
5/01, datado de 14 de novembro de 2001, emitido em nome de Alcormo – Empreendimentos 
Imobiliários, Lda., visando a alteração dos parâmetros urbanísticos associados ao referido 
lotes, nomeadamente o aumento da área de implantação e de construção definidas para o 
anexo e respetivo polígono de implantação. 
 
Presente Processo Camarário n.º 1589/98, referente à “Operação de Loteamento Urbano”, 
levada a efeito no lugar de Gaeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, à qual foi 
atribuído o Alvará de Loteamento n.º 5/01, datado de 14 de novembro de 2001, emitido em 
nome de Alcormo – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Gestão do Território, datado de 2020/07/31, a 
enquadrar devidamente a pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições 
para que a mesma seja  
sujeita a prévia discussão pública, antes de ser submetida a aprovação. 
 
Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela 
recaiu, a Câmara delibera sujeitar a discussão pública o pedido de “Alteração da 
Licença de Operação de Loteamento Urbano”, a incidir sobre o lote designado por 
“Lote n.º 3” do loteamento urbano sito no lugar de Gaeiras, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 5/01, datado de 14 de 
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novembro de 2001, emitido em nome de Alcormo – Empreendimentos Imobiliários, 
Lda., visando a alteração dos parâmetros urbanísticos associados ao referido lote, 
nomeadamente o aumento da área de implantação e de construção definidas para o 
anexo e respetivo polígono de implantação, requerida por Gilberto Cordeiro Vaz, com 
o NIF 180898736, com residência em beco da Avenida José Gregório, n.º 4 – 1.º dt.º, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, em cumprimento do disposto no n.º 1 do art. 
27.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 e n.º 2 do art. 28.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. Req.º nº 723/20, datado de 30/06/2020 - Proc.º n.º 141/19, datado de 10/04/2019 - 
Imolazer – Imobiliária, S.A. 

 
548 - Presente Processo de Licenciamento n.º 141/19, em nome de Imolazer – Imobiliária, 
S.A., com o NIPC 506719065, com sede em Avenida Vitor Gallo, n.º 114, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao licenciamento da obra de construção de “Edifício 
habitacional de 4 fogos e muros de vedação”, a incidir sobre o “Lote n.º 8” do Loteamento 
Urbano sito no lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15744, e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 18379, para a 
qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 18/20, datado de 2020/02/04. 
 
Presente requerimento n.º 723/20, datado de 2010/06/20, pelo qual é solicitada a emissão de 
certidão comprovativa de que o edifício em causa, satisfaz os requisitos legais para a sua 
constituição em regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no n.º 3 do art. 66.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/28, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera: 
 
DEFERIR e MANDAR EMITIR a certidão requerida, para que o edifício possa ser 
submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e 
seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

37. Req.º nº 651/20, datado de 18/06/2020- Proc.º n.º 365/17, datado de 08/08/2017 – 
Bruno José Ferreira Godinho Lemos 

 
549 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação (moradia e muros de vedação), licenciada no âmbito do processo 
camarário n.º 365/17, incidente sobre um prédio sito na Rua da Fonte da Pedrulheira,  
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
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Marinha Grande sob o número 13492, objeto de deferimento final por deliberação camarária 
tomada na reunião de 05/03/2018, tendo sido titulada pelo alvará de obras de construção n.º 
51/18, datado de 21/06/2018, cuja validade terminou em 20/06/2020, bem como requerimento 
a solicitar concessão de licença especial para conclusão de obra inacabada, apresentado por 
Bruno José Ferreira Godinho Lemos, com o NIF 202347419. 
 
Presente informação técnica datada de 17/08/2020, sobre os condicionalismos que 
enquadram a intenção de declarar a caducidade da licença. 
 
Considerando que: 
 
- Por deliberação camarária tomada na reunião de 05/03/2018, foi o pedido de licenciamento 
relativo à obra de construção de edifício de habitação (moradia e muros de vedação), a 
que foi atribuído o número de processo camarário 365/17, incidente sobre um prédio sito na 
Rua da Fonte da Pedrulheira,  freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13492, objeto de 
deferimento final; 
 
- Através do requerimento n.º 651/20, datado de 18/06/2020, vem o proprietário do prédio, 
Bruno José Ferreira Godinho Lemos, com o NIF 202347419, requerer uma licença 
especial para conclusão da obra, a qual apenas pode ser solicitada quando as obras já 
tenham atingido um elevado estado de execução, mas a licença haja caducado; 
 
 -Pressupôs o requerente que a caducidade da licença já se operou automaticamente, pelo 
que considera-se estarem reunidas condições para a dispensa da sua audiência prévia pela 
Câmara, conforme o disposto no artigo 124.º do CPA – Código do Procedimento 
Administrativo, que refere que a audiência dos interessados pode ser dispensada quando “os 
interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à 
decisão e sobre as provas produzidas”; 
 
A Câmara Municipal, verificando que na presente data se encontra ultrapassado o 
prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de construção n.º 
51/18, datado de 21/06/2018, cuja validade terminou em 20/06/2020, sem que a obra se 
encontre concluída, no uso da competência conferida pelo nº 5 do referido artigo 71.º 
do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, delibera: 
 
DECLARAR A CADUCIDADE do licenciamento relativo à obra de construção de 
edifício de habitação (moradia e muros de vedação), a que foi atribuído o número de 
processo camarário 365/17, incidente sobre um prédio sito na da Fonte da Pedrulheira,  
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 13492, objeto de deferimento final por deliberação 
camarária tomada na reunião de 05/03/2018, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 
do mencionado artigo 71.º, em virtude da mesma não ter sido concluída dentro do 
prazo da licença titulada pelo alvará de obras de construção n.º 51/18, datado de 
21/06/2018, cuja validade terminou em 20/06/2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

38. Req.º nº 651/20, datado de 18/06/2020- Proc.º n.º 365/17, datado de 08/08/2017 – 
Bruno José Ferreira Godinho Lemos 
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550 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação (moradia e muros de vedação), licenciada no âmbito do processo 
camarário n.º 365/17, incidente sobre um prédio sito na Rua da Fonte da Pedrulheira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 13492, objeto de deferimento final por deliberação camarária 
tomada na reunião de 05/03/2018, tendo sido titulada pelo alvará de obras de construção n.º 
51/18, datado de 21/06/2018, cuja validade terminou em 20/06/2020; 
 
Presente pedido de concessão de licença especial para conclusão de obras inacabadas, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 09/09, registado sob o requerimento n.º 651/20, datado de 18/06/2020, 
subscrito pelo proprietário do prédio, Bruno José Ferreira Godinho Lemos, com o NIF 
202347419; 
 
Presente deliberação camarária a declarar a caducidade da licença por se encontrar 
ultrapassado o prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de 
construção n.º 51/18, datado de 21/06/2018, cuja validade terminou em 20/06/2020, sem que a 
obra se encontre concluída, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 
 
Presente parecer dos serviços sobre o assunto, datado de 17/08/2020. 
 
Após análise da pretensão a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR o pedido de licença especial para conclusão da obra ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.136/2014, de 
09/09, apresentado por Bruno José Ferreira Godinho Lemos, com o NIF 202347419, em 
virtude das obras de construção de edifício de habitação (moradia e muros de vedação), 
a que foi atribuído o número de processo camarário 365/17, incidente sobre um prédio 
sito na Rua da Fonte da Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13492, terem já 
atingido um elevado grau de execução, não se vislumbrarem motivos que conduzam à 
determinação da demolição da edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

39. Req.º nº 869/20, datado de 12/08/2020 - Proc.º n.º 470/16, datado de 07/11/2016 – 
Ricardo Jorge Gomes de Ascensão 

 
551 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação (moradia e muros de vedação, com demolição de construção 
existente), licenciada no âmbito do processo camarário n.º 470/16, incidente sobre um prédio 
sito na Rua Fonte dos Ingleses, n.º 12, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de 
deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião de 2017/02/20, titulada pelo 
alvará de obras de construção n.º 76/17, datado de 17/10/2017, cuja validade terminou em 
16/03/2019, bem como requerimento a solicitar concessão de licença especial para conclusão 
de obra inacabada, apresentado por Ricardo Jorge Gomes Ascensão com o NIF 
218322410. 
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Presente informação técnica datada de 17/08/2020, sobre os condicionalismos que 
enquadram a intenção de declarar a caducidade da licença. 
 
Considerando que: 
 
- Por deliberação camarária tomada na reunião de 2017/02/20, foi o pedido de licenciamento 
relativo à obra de construção de edifício de habitação (moradia e muros de vedação, com 
demolição de construção existente), a que foi atribuído o número de processo camarário 
470/16, incidente sobre um prédio sito na Rua Fonte dos Ingleses, n.º 12, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 4463 e inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia de Marinha Grande  sob 
o artigo n.º 8243, objeto de deferimento final; 
 
- Através do requerimento n.º 869/20, datado de 12/08/2020, vem o proprietário do prédio, 
Ricardo Jorge Gomes Ascensão com o NIF 218322410, requerer uma licença especial para 
conclusão da obra, a qual apenas pode ser solicitada quando as obras já tenham atingido um 
elevado estado de execução, mas a licença haja caducado; 
 
- Pressupôs o requerente que a caducidade da licença já se operou automaticamente, pelo 
que considera-se estarem reunidas condições para a dispensa da sua audiência prévia pela 
Câmara, conforme o disposto no artigo 124.º do CPA – Código do Procedimento 
Administrativo, que refere que a audiência dos interessados pode ser dispensada quando “os 
interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à 
decisão e sobre as provas produzidas”; 
 
A Câmara Municipal, verificando que na presente data se encontra ultrapassado o prazo 
previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de construção n.º 76/17, 
datado de 17/10/2017, cuja validade terminou em 16/03/2019, sem que a obra se 
encontre concluída, no uso da competência conferida pelo nº 5 do referido artigo 71.º do 
RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, delibera: 
 
DECLARAR A CADUCIDADE do licenciamento relativo à obra de construção de edifício 
de habitação (moradia e muros de vedação, com demolição de construção existente), 
licenciada no âmbito do processo camarário n.º 470/16, incidente sobre um prédio sito 
na Rua Fonte dos Ingleses, n.º 12, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 4463 e inscrito na 
matriz predial urbana da referida freguesia de Marinha Grande  sob o artigo n.º 8243, 
objeto de deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião de 20/02/2017, 
ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do mencionado artigo 71.º, em virtude da 
mesma não ter sido concluída dentro do prazo da licença titulada pelo alvará de obras 
de construção n.º 76/17, datado de 17/10/2017, cuja validade terminou em 16/03/2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

40. Req.º nº 869/20, datado de 12/08/2020 - Proc.º n.º 470/16, datado de 07/11/2016 – 
Ricardo Jorge Gomes de Ascensão 

 
552 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação (moradia e muros de vedação, com demolição de construção 
existente), licenciada no âmbito do processo camarário n.º 470/16, incidente sobre um prédio 
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sito na Rua Fonte dos Ingleses, n.º 12, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de 
deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião de 2017/02/20, titulada pelo 
alvará de obras de construção n.º 76/17, datado de 17/10/2017, cuja validade terminou em 
16/03/2019. 
 
Presente pedido de concessão de licença especial para conclusão de obras inacabadas, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 09/09, registado sob o requerimento n.º 651/20, datado de 18/06/2020, 
subscrito pelo proprietário do prédio, Ricardo Jorge Gomes Ascensão com o NIF 
218322410. 
 
Presente deliberação camarária a declarar a caducidade da licença por se encontrar 
ultrapassado o prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de 
construção n.º º 76/17, datado de 17/10/2017, cuja validade terminou em 16/03/2019, sem que 
a obra se encontre concluída, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do 
RJUE. 
 
Presente parecer dos serviços sobre o assunto, datado de 17/08/2020. 
 
Após análise da pretensão a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR o pedido de licença especial para conclusão da obra ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.136/2014, de 
09/09, apresentado por Ricardo Jorge Gomes Ascensão com o NIF 218322410, em 
virtude das obras de construção de edifício de habitação (moradia e muros de vedação, 
com demolição de construção existente), licenciada no âmbito do processo camarário 
n.º 470/16, incidente sobre um prédio sito na Rua Fonte dos Ingleses, n.º 12, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 4463 e inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 8243, terem já atingido um elevado grau de execução, 
não se vislumbrarem motivos que conduzam à determinação da demolição da 
edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

41. Req.º nº 876/20, datado de 14/08/2020 - Proc.º n.º 61/17, datado de 17/02/2017 - 
Filipe Bento Coelho Novo 

 
553 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação (demolição de anexos, alteração e ampliação de moradia e muro e 
legalização de anexo), licenciada no âmbito do processo camarário n.º 61/17, incidente sobre 
um prédio sito na Rua dos Eucaliptos, n.º 47, Ordem, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, objeto de deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião de 
2017/09/07, titulada pelo alvará de obras de alteração, ampliação construção, legalização e 
demolição n.º 29/18, datado de 22/05/2018, cuja validade terminou em 21/05/2020, bem como 
requerimento a solicitar concessão de licença especial para conclusão de obra inacabada, 
apresentado por Filipe Bento Coelho Novo com o NIF 212716280. 
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Presente informação técnica datada de 17/08/2020, sobre os condicionalismos que 
enquadram a intenção de declarar a caducidade da licença. 
 
Considerando que: 
 
- Por deliberação camarária tomada na reunião de 2017/09/07, foi o pedido de licenciamento 
relativo à obra de construção de edifício de habitação (demolição de anexos, alteração e 
ampliação de moradia e muro e legalização de anexo), a que foi atribuído o número de 
processo camarário 61/17, incidente sobre um prédio sito na Rua dos Eucaliptos, n.º 47, 
Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 18912 e inscrito na matriz predial urbana da referida 
freguesia de Marinha Grande  sob o artigo n.º 6428, objeto de deferimento final; 
 
- Através do requerimento n.º 876/20, datado de 14/08/2020, vem o proprietário do prédio, 
Filipe Bento Coelho Novo com o NIF 212716280, requerer uma licença especial para 
conclusão da obra, a qual apenas pode ser solicitada quando as obras já tenham atingido um 
elevado estado de execução, mas a licença haja caducado; 
 
- Pressupôs o requerente que a caducidade da licença já se operou automaticamente, pelo 
que considera-se estarem reunidas condições para a dispensa da sua audiência prévia pela 
Câmara, conforme o disposto no artigo 124.º do CPA – Código do Procedimento 
Administrativo, que refere que a audiência dos interessados pode ser dispensada quando “os 
interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à 
decisão e sobre as provas produzidas”; 
 
A Câmara Municipal, verificando que na presente data se encontra ultrapassado o prazo 
previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de alteração, ampliação 
construção, legalização e demolição n.º 29/18, datado de 22/05/2018, cuja validade 
terminou em 21/05/2020, sem que a obra se encontre concluída, no uso da competência 
conferida pelo nº 5 do referido artigo 71.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, delibera: 
 
DECLARAR A CADUCIDADE do licenciamento relativo à obra de construção de edifício 
de habitação (demolição de anexos, alteração e ampliação de moradia e muro e 
legalização de anexo), licenciada no âmbito do processo camarário n.º 61/17, incidente 
sobre um prédio sito na Rua dos Eucaliptos, n.º 47, Ordem, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 18912 e inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia de Marinha 
Grande  sob o artigo n.º 6428, objeto de deferimento final por deliberação camarária 
tomada na reunião de 2017/09/07, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do 
mencionado artigo 71.º, em virtude da mesma não ter sido concluída dentro do prazo da 
licença titulada pelo alvará de obras alteração, ampliação construção, legalização e 
demolição n.º 29/18, datado de 22/05/2018, cuja validade terminou em 21/05/2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

42. Req.º nº 876/20, datado de 14/08/2020 - Proc.º n.º 61/17, datado de 17/02/2017 - 
Filipe Bento Coelho Novo 
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554 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação (demolição de anexos, alteração e ampliação de moradia e muro e 
legalização de anexo), licenciada no âmbito do processo camarário n.º 61/17, incidente sobre 
um prédio sito na Rua dos Eucaliptos, n.º 47, Ordem, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, objeto de deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião de 
2017/09/07, titulada pelo alvará de obras de alteração, ampliação construção, legalização e 
demolição n.º 29/18, datado de 22/05/2018, cuja validade terminou em 21/05/2020. 
 
Presente pedido de concessão de licença especial para conclusão de obras inacabadas, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 09/09, registado sob o requerimento n.º 651/20, datado de 18/06/2020, 
subscrito pelo proprietário do prédio, Filipe Bento Coelho Novo com o NIF 212716280. 
 
Presente deliberação camarária a declarar a caducidade da licença por se encontrar 
ultrapassado o prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de alteração, 
ampliação construção, legalização e demolição n.º 29/18, datado de 22/05/2018, cuja validade 
terminou em 21/05/2020, sem que a obra se encontre concluída, ao abrigo do disposto na 
alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 
 
Presente parecer dos serviços sobre o assunto, datado de 17/08/2020. 
 
Após análise da pretensão a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR o pedido de licença especial para conclusão da obra ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.136/2014, de 
09/09, apresentado por Filipe Bento Coelho Novo com o NIF 212716280, em virtude das 
obras de construção de edifício de habitação (demolição de anexos, alteração e 
ampliação de moradia e muro e legalização de anexo), licenciada no âmbito do processo 
camarário n.º 61/17, incidente sobre um prédio sito na Rua dos Eucaliptos, n.º 47, 
Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 18912 e inscrito na matriz predial urbana da referida 
freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 6428, terem já atingido um elevado grau de 
execução, não se vislumbrarem motivos que conduzam à determinação da demolição 
da edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

43. Req.º nº 854/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 555/17, datado de 14/12/2017 – 
Liliana Sofia Ferreira Leal 

 
555 - Presente requerimento n.º 854/20, datado de 10/08/2020, a solicitar avaliação do estado 
de conservação do imóvel, após execução de obras de reabilitação, licenciadas no âmbito do 
processo camarário n.º 555/17; 
 
Presente parecer dos serviços a enquadrar a pretensão, bem como despacho do sr Vereador, 
a propor a determinação da realização e vistoria, para atribuição do nível de conservação final 
do imóvel sito na Rua Marquês de Pombal, n.º 65, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
objeto de obras de reabilitação. 
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Após análise da pretensão Câmara Municipal delibera: 
 
Determinar, considerando o disposto na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no 
artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, 
de 31 de dezembro, a realização de vistoria ao edifício sito na Rua Marquês de Pombal, 
n.º 65, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 6.353 e inicialmente inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 21, ao qual foi atribuído o artigo 
provisório P-20.737, propriedade de Liliana Sofia Ferreira Leal, com o NIF 223794589, 
residente na Rua das Andorinhas, n.º 15, freguesia e concelho da Marinha Grande, para 
efeitos de classificação do estado atual do edifício, após realização das obras 
licenciadas no âmbito do processo camarário n.º 555/17, devendo a determinação do 
nível de conservação do imóvel obedecer aos critérios definidos na Portaria n.º 1192-
B/2006, de 03 de novembro, bem como ser preenchida a ficha de habilitação aprovada 
pelo mesmo diploma legal; 
 
Mais delibera determinar que a vistoria seja realizada em 03/09/2020, pelas 10:00, e que 
a respetiva Comissão tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Arquiteto Miguel Figueiredo 
Arquiteto Ricardo Santos 
 
Membros suplentes: 
Arquiteto Alexandre Fava  
Engenheira Maria João Oliveira 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

44. Req.º nº 857/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 263/19, datado de 24/07/2019 - 
Imolazer – Imobiliária, S.A. 

 
556 - Presente pedido de avaliação do estado inicial de conservação de edifício sito na área 
de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, para efeitos de candidatura a 
benefícios fiscais, solicitado por Imolazer – Imobiliária, S.A., com o NIPC 506719065 com 
sede na Avenida Vitor Gallo, n.º 114, freguesia e concelho de Marinha Grande, respeitante ao 
edifício sito no gaveto da Rua Machado Santos, e Rua Campos Júnior, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 278 e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 3.811. 
 
Presente parecer técnico datado de 14/08/2020, sobre o assunto. 
 
Considerando que: 
 
- A delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande foi aprovada 
pela Assembleia Municipal da Marinha Grande na sua segunda reunião realizada no dia 1 de 
dezembro de 2014, da sessão ordinária de 24 de novembro de 2014, e publicada no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 245, de 19 de dezembro de 2014 (Aviso n.º 14276/2014). 
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- A delimitação da ARU permite o acesso a um conjunto de benefícios fiscais sobre os 
prédios urbanos abrangidas por esta, quando objeto de ações reabilitação, iniciadas após 1 
de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020, nos termos 
do disposto nos n.º 20.º e n.º 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 215/89, na redação em vigor. 
 
- De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 45.ºdo Estatuto dos Benefícios Fiscais os 
prédios urbanos ou frações autónomas localizadas em áreas de reabilitação urbana 
beneficiam dos seguintes incentivos: 
a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos, a contar do ano, 
inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do 
proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação 
permanente ou a habitação própria e permanente; 
b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições 
de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 
respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; 
c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira 
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para 
habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a 
habitação própria e permanente; 
 
- Para que possam aceder a estes benefícios, devem ser preenchidas, cumulativamente, as 
seguintes condições, previstas no n.º 1 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais: 
a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril; 
b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de 
conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um 
nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, e 
sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos 
edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. 
 
- Nos termos do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo diploma, “O reconhecimento da intervenção 
de reabilitação para efeito de aplicação do disposto no presente artigo deve ser requerido 
conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido de licença da operação 
urbanística, cabendo à câmara municipal competente ou, se for o caso, à entidade gestora 
da reabilitação urbana, comunicar esse reconhecimento ao serviço de finanças da área da 
situação do edifício ou fração, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação 
do estado de conservação resultante das obras ou da emissão da respetiva certificação 
energética, se esta for posterior.” 
 
- O disposto no artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de 
julho, e nos artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, compete aos 
serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, ordenada pela Câmara Municipal, 
classificar o estado de conservação do edifício, em sede de reabilitação urbana, com 
referência aos níveis de conservação constantes no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012. 
A determinação do nível de conservação do imóvel deve obedecer aos critérios definidos na 
Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, devendo ser preenchida a ficha de habilitação 
aprovada pelo mesmo diploma legal. 
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A Câmara Municipal delibera: 
 
Determinar, considerando o disposto na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no 
artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de 
julho, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, a realização de 
vistoria ao edifício no gaveto da Rua Machado Santos, e Rua Campos Júnior, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 278 e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 3.811, 
propriedade de Imolazer – Imobiliária, S.A., com o NIPC 506719065 com sede na 
Avenida Vítor Gallo, n.º 114, freguesia e concelho de Marinha Grande, para efeitos de 
classificação do estado inicial do edifício, devendo a determinação do nível de 
conservação do imóvel obedecer aos critérios definidos na Portaria n.º 1192-B/2006, 
de 03 de novembro, bem como ser preenchida a ficha de avaliação aprovada pelo 
mesmo diploma legal; 
 
Mais delibera determinar que a vistoria seja realizada em 03/09/2020, pelas 11:00, e que 
a respetiva Comissão tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Arquiteto Miguel Figueiredo 
Arquiteto Ricardo Santos 
 
Membros suplentes: 
Arquiteto Alexandre Fava  
Engenheira Maria João Oliveira 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

45. Req.º nº 759/20, datado de 15/07/2020 - Proc.º n.º 357/19, datado de 27/09/2019 - 
Maria Júlia Baptista Gomes Cordeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

 
557 - Presente requerimento com o n.º 759/20, datado de 15/07/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua do Bico, n.º 73, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de alteração e licenciamento 
de construção de muro de vedação, titulada pelo alvará de obras de legalização e construção 
n.º 24/20, emitido em 19/02/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 13/08/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua do Bico, n.º 73, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, propriedade da Herança aberta por óbito de Maria Júlia 
Baptista Gomes Cordeiro, a que corresponde o NIF 745947506, representada por 
Sérgio Manuel Batista Cordeiro, na qualidade de Cabeça de Casal da herança, com o 
NIF 180991990, com a seguinte composição: 
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1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

46. Req.º nº 709/20, datado de 26/06/2020 - Proc.º n.º 321/18, datado de 03/08/2018 – 
João Mendes Batista 

 
558 - Presente requerimento com o n.º 709/20, datado de 26/06/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua Fonte dos 
Ingleses, n.º 20, Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de 
alteração e de ampliação e licenciamento da construção de muro de vedação, titulada pelo 
alvará de obras de legalização e construção n.º 23/20, emitido em 18/02/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 13/08/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua Fonte dos Ingleses, n.º 20, 
Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de João Mendes 
Batista, com o NIF 129143090, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
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Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

47. Req.º nº 786/20, datado de 22/07/2020 - Proc.º n.º 400/18, datado de 21/09/2018 – 
Lídia Maria Grilo Dionisio Martins 

 
559 - Presente requerimento com o n.º 786/20, datado de 22/07/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua dos Agriões, n.º 
46, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de alteração e de 
licenciamento de ampliação, titulada pelo alvará de obras de legalização e ampliação n.º 
78/19, emitido em 29/08/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 13/08/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua dos Agriões, n.º 46, freguesia 
e concelho de Marinha Grande,, propriedade de Lídia Maria Grilo Dionísio Marques, 
com o NIF 183011368, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

48. Req.º nº 279/20, datado de 17/02/2020 - Proc.º n.º 411/14, datado de 19/11/2014 – 
Albérico Baptista de Sousa 
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560 - Presente requerimento com o n.º 278/20, datado de 17/02/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a armazém, sito na Rua António Batista, 
Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, cuja construção foi licenciada no 
âmbito do processo de construção n.º 411/14, titulada pelo alvará de obra de demolição e 
construção n.º 8/18, emitido em 01/02/2018. 
 
Presente parecer técnico datado de 14/08/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea b) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, por se ter verificado a existência de anotação 
no livor de obra, promovida pelos serviços de fiscalização, a constatar a execução de 
trabalhos em desconformidade com o processo inicial. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua António Batista, Picassinos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Albérico Baptista de Sousa, 
com o NIF 160365449, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

49. Req.º nº 720/20, datado de 30/06/2020 - Proc.º n.º 511/18, datado de 28/11/2018 – 
Pedro Manuel de Figueiredo Franco 

 
561 - Presente requerimento com o n.º 720/20, datado de 30/06/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua Álvaro 
Domingues, n.º 24, Cruzes, freguesia e concelho de Marinha Grande, cuja construção foi 
licenciada no âmbito do processo de construção n.º 511/18, titulada pelo alvará de obra de 
construção e demolição n.º 104/19, emitido em 18/12/2019. 
 
Presente informação dos serviços de fiscalização, datada de 27/07/2020, mencionando que, 
ao nível dos arranjos exteriores, se verificam alterações ao nível da execução dos passeios, 
em desconformidade com o projeto aprovado. 
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Presente parecer técnico datado de 14/08/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea b) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, por se ter verificado a existência de 
desconformidade na execução dos arranjos exteriores, face com o processo inicial. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua Álvaro Domingues, n.º 24, 
Cruzes, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Pedro Manuel de 
Figueiredo Franco, com o NIF 124469116, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

50. Req.º nº 758/20, datado de 15/07/2020 - Proc.º n.º 549/17, datado de 12/12/2017 – 
Maria Orange Angelina Serra Oliveira 

 
562 - Presente requerimento com o n.º 758/20, datado de 15/07/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua Fernando Nunes 
Duarte, n.º 23, Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de 
ampliações e de licenciamento de obra de ampliação, titulada pelo alvará de obras de 
legalização e ampliação n.º 56/19, emitido em 16/05/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 13/08/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da  
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comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua Fernando Nunes Duarte, n.º 
23, Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Maria Orange 
Angelina Serra Oliveira, com o NIF 141243562, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

51. E/6550/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de baixada elétrica - EDP, S.A 

 
563 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6550/2020, datado de 
25/06/2020, apresentado por EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A., com o NIPC 
504394029, com ocupação de espaço público para alteração/remodelação de infraestruturas 
elétricas com a passagem de cabo aéreo, e retirada e colocação de postes/apoios, a levar a 
cabo na Rua Casal das Raposas, freguesia de Vieira de Leiria  e concelho de Marinha 
Grande. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 15/07/2020 e de 
20/07/2020, sobre o assunto, bem como despacho proferido pelo Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, em 19/08/2020, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para 
alteração/remodelação de infraestruturas elétricas com a passagem de cabo aéreo, e 
retirada e colocação de postes/apoios, a levar a cabo na Rua Casal das Raposas, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, apresentado por EDP 
Distribuição – Energia, S.A., com o NIPC 504394029, com os seguintes 
condicionalismos: 
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a) A reposição dos pavimentos danificados/intervencionados 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.  

b) 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; 

c) Deverão contactar previamente os serviços da Divisão de Qualidade de Vida, 
para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

d) 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 
 
 

52. “Requalificação da rede elétrica do Parque da Cerca - CP n.º 04/2020 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
564 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “CANAS, 
L.DA”, para a execução da obra designada por “REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 
DO PARQUE DA CERCA”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 17PG2020, de 23 de julho de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DA CERCA”, em que é 
cocontratante a firma “CANAS, L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde 
para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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53. “Execução de ramais domésticos e pluviais no concelho da Marinha Grande – 
2020 - CP n.º 13/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra 

 
565 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA”, para a execução da obra designada por 
“EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 15PG2020, de 22 de julho de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA”, 
delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

54. “Reabilitação da Rua das Lagoínhas - CP n.º 14/2020 – Aprovação do Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra. 

 
566 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“SOCITOP, UNIPESSOAL L.DA”, para a execução da obra designada por “REABILITAÇÃO 
DA RUA DAS LAGOÍNHAS”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 16PG2020, de 23 de julho de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REABILITAÇÃO DA RUA DAS LAGOÍNHAS”, em que é cocontratante a firma 
“SOCITOP, UNIPESSOAL L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para 
a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 

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

 
 

55. Isenção do pagamento de taxas 
 
567 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Alegria Activity, S.L., solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas 
municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Ocupação de espaço público no âmbito do projeto itinerante creactivity a instalar na Praia 
da Vieira de 24 a 28 de agosto de 2020; 
 
Presente a informação nº 22/AF, de 17 de agosto de 2020, fundamentada de facto e de 
direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea g) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as entidades públicas ou privadas 
relativamente às atividades culturais, recreativas, sociais ou desportivas que sejam 
desenvolvidas em parceria com o Município da Marinha Grande do pagamento das taxas 
previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea g) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera, 
relativamente à atividade identificada, isentar a Alegria Activity, S.L. pela emissão da 
licença para ocupação de espaço público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

56. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licenças 
 
568 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Através da E/7926/2020, a Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria, solicitou a isenção 
de taxas para a emissão da licença especial de ruído e para a autorização para a utilização 
das vias públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea b), do 
Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, em vigor no Município da Marinha 
Grande. 
 
Considerando que a iniciativa se realizou no período de 31 de julho de 2020 a 2 de agosto de 
2020; 
Considerando que a câmara reúne ordinariamente no dia 24-08-2020;  
Considerando que até à data do evento não foi possível reunir extraordinariamente a 
Câmara; 
Considerando a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, a Sr.ª Presidente proferiu despacho de deferimento, 
relativamente à isenção do pagamento das taxas, ficando este ato sujeito a ratificação na 
primeira reunião realizada após a sua prática.  
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Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto no artigo 35º, 
n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho da Presidente da 
Câmara, datado de 31 de julho de 2020, respeitante à isenção das taxas para a emissão 
da licença especial de ruído e para a utilização das vias públicas para a realização de 
atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito 
normal, requeridas pela Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria para realizar a 
procissão automóvel e eucaristia ao ar livre em Honra da Nossa Senhora dos Milagres. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

57. Autorização para pagamento de taxas em prestações - retificação de erro 
material 

 
569 - A Câmara Municipal em reunião de 18-06-2020 autorizou o pagamento em prestações 
da concessão de diversas sepulturas no Cemitério de Casal Galego e que passamos a 
transcrever: 
 
“…registo de entrada E/13235/2019 em que Maria de Fátima Sequeira Gil João Gaspar, 
solicita à Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 56 
do Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/2460/2020 em que Carlos Manuel dos Santos Pedrosa, solicita à 
Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 964 do 
Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/2616/2020 em que Maria Nazaré Silva Faria, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 964 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/5916/2020 em que Maria Fernanda Rosa Pereira, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1375 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais;… 
Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do 
Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera autorizar aos requerentes 
identificados o pagamento da taxa de concessão das sepulturas perpétuas do Cemitério de 
Casal Galego, em 8 prestações mensais.”  
 
Face ao conteúdo da deliberação verifica-se que existe uma incorreção no número da 
sepultura mencionada na entrada E/2616/2020 que refere que, Maria Nazaré Silva Faria 
solicita à Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 
964 em 8 prestações, quando deveria referir sepultura perpétua nº 925 em 8 prestações. 
 
Os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, 
podem ser retificados a todo o tempo, pelo órgão competente, para a revogação do ato, com 
efeitos retroativos, em conformidade com o artigo 174.º do Código do Procedimento 
Administrativo.  
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 174º do Código do 
Procedimento Administrativo retificar a deliberação camarária de 18-06-2020, nos 
seguintes termos: Onde se lê: " (...) Maria Nazaré Silva Faria (...) sepultura perpétua n.º 
964 (...)", deve ler-se "(...) Maria Nazaré Silva Faria (...) sepultura perpétua n.º 925 (...)" 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

58. Oferta de livros de fichas de trabalho para distribuição aos alunos das escolas 
públicas do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande, no 
ano letivo de 2020/2021 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente informação n.º I/1439/2020, de 17 de agosto de 2020 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, dando conta da intenção de estender o fornecimento gratuito de fichas de trabalho já 
facultado anteriormente a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, também aos do 2.º ciclo, 
pertencentes aos 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande atendendo a todos os 
constrangimentos originados pela pandemia da COVID 19 na economia das respetivas famílias. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande garantiu, durante vários anos, o fornecimento dos 
manuais escolares a todos os alunos do ensino público do 1.º ciclo do ensino básico do concelho. 
 
Considerando que a partir do ano letivo de 2017/2018, a administração central assumiu essa 
responsabilidade e começou a distribuir, de forma gratuita, os manuais escolares a todos os alunos do 
1.º ciclo do ensino básico (de acordo com o artigo 170.º da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro).  
 
Considerando que o apoio facultado pela administração central incluía apenas os manuais, não 
abrangendo as fichas de trabalho, tão necessárias ao desenvolvimento educativo dos alunos. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande, ciente da importância das mesmas na 
aprendizagem dos alunos, passou a fornecer de forma gratuita as fichas de trabalho a todos os alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico, pertencentes aos agrupamentos de escolas Marinha Grande Nascente, 
Marinha Grande Poente e de Vieira de Leiria. 
 
Considerando as repercussões negativas originadas pelo aparecimento da pandemia da COVID - 19, 
aos mais variados níveis e designadamente no plano económico das famílias dos alunos integrados 
nos 3 agrupamentos de escola do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o desenvolvimento da ação social escolar nos sistemas de ensino do 1.º ciclo e 2.º 
ciclo do ensino básico, tem sido reconhecido como um dos fatores determinantes no sucesso das 
escolas, assumindo uma importância crescente na atual fase de desenvolvimento do Sistema de 
Ensino Português, tendo como objetivo a concessão de auxílios económicos, bem como a prestação de 
outros serviços. 
 
Considerando que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o quadro de 
atribuições e competências das autarquias locais.  
 
Considerando que o Município possui ainda atribuições e competências nos domínios da educação, 
nos termos da alínea d) n.º 2 do artigo 23.º e alínea hh) n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande tem um papel fundamental ao nível da promoção de 
respostas diversificadas, em função da realidade local, de apoio às escolas, aos alunos e suas famílias. 
 
Considerando que o Decreto Lei n.º 55/2009, de 2 março, estabelece as modalidades de apoio no 
âmbito da ação social escolar e respetivas comparticipações financeiras das despesas dos alunos, 
inerentes à frequência das aulas. 
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A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera fornecer de forma gratuita as 
fichas de trabalho a todos os alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico público pertencentes aos 
três agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande.” 

 
 
Esta proposta mereceu os seguintes comentários dos Srs. Vereadores: 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro começou por clarificar aquilo que havia dito numa 
reunião e que é mencionado numa troca de e-mail’s que está no processo e que não 
corresponde à verdade. 
Seguidamente referiu que aquilo que a preocupa é a falta de um documento normativo que 
lhe permita dar este apoio, uma vez que o município não aceitou a delegação de 
competências na área da educação.  
A Câmara pode adquirir as fichas, mas não pode fazer nada com elas, a menos que tenha 
um regulamento que o permita. 
Propõe que seja pedido parecer no sentido de saber se a CMMG pode ou não dar este apoio 
ao nível de ação social para o nível de ensino para o qual não tem competência própria. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que na sua opinião o regulamento não faz aqui 
sentido, uma vez que vão dar a todos. Trata-se de uma medida de apoio às famílias num 
momento difícil, daí se ter optado por dar a todos. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que é favorável ao máximo apoio, mas o seu 
problema é estar tranquila de que aquilo que está a votar tem cobertura legal. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira propôs, caso a Câmara faça mais do que aquilo a que está 
obrigada, então que o faça a todos, desde que seja legal. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que este processo é mais uma demonstração 
da falta de liderança.  
Em vez de se discutir no órgão próprio, não, anuncia-se logo e depois dá nisto. Primeiro, a 
Sr.ª Presidente deve reunir para se decidir o que se vai apoiar, e depois vem a reunião, 
porque não concorda que se anuncie nas redes sociais uma coisa antes de vir ao órgão. 
Se a justificação é apoiar as famílias no âmbito do Covid, então não pode ser só para o 2.º 
ciclo, tem de ser também para o 3.º ciclo e secundário, senão é discriminação. E depois não 
é a Sr.ª Presidente que oferece, é a Câmara. 
Na sua opinião esta discussão resulta, em primeiro lugar, de uma falta de liderança e 
planificação de uma decisão tomada por todos. 
Não tendo havido esta discussão prévia, e com toda esta pressa, então que se estenda a 
todos, se bem que a CDU entenda que essa competência é do Governo central, mas tendo 
em conta a atual situação de pandemia, até concordam, mas que se faça para todos os 
graus de ensino. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que lhe custa muito que os pareceres internos e externos 
que são pedidos estejam completamente inquinados, porque se pede aquilo que se quer que 
aconteça, e sempre contra a oposição. 
Também comunga da opinião da colega Vereadora Alexandra de que é da competência do 
Governo central, mas se esta rubrica do orçamento o suportar deve-se adquirir para todos. 
 
Seguiu-se a discussão entre as Sr.ªs Vereadoras Célia Guerra, Lara Lino e Ana Alves 
Monteiro, sobre o objeto da rubrica inscrita no orçamento. 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra lamentou que uma medida que considerava boa tenha 
gerado tanta polémica e agora tenha de retirar o processo. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho insurgiu-se e disse que lamentava este comentário 
da Sr.ª Vereadora. Considera que a discussão foi profícua, e se após esta discussão se 
estender a oferta a todos os graus de ensino, melhor. 
 
A Sr.ª Presidente disse que esta discussão vai longa e já não leva a lugar nenhum, 
pelo que vai retirar o ponto, para se estudar a possibilidade de estender a oferta a 
todos os alunos de outros graus de ensino. 
 
 
 

59. Atividades de animação e apoio à família nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar (AAAF) e do 1º ciclo do ensino básico (CAF) da rede pública do 
Município da Marinha Grande 2020-2021 - Definição de tabelas comparticipação 
familiar 

 
570 - Presente informação n.º 1451/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
relativa à proposta de definição da Tabela da Comparticipação Familiar a aplicar para a 
valência de Prolongamento de Horário das Atividades de Animação e de Apoio à Família nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar - designada por AAAF - e nos estabelecimentos 
de ensino do 1º Ciclo - designada por CAF - da Rede Pública do concelho da Marinha 
Grande, para o ano letivo 2020/2021. 
 
Considerando o disposto na alínea d) e h) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual, e na alínea b), do n.º 1, do artigo 2.º e alínea b), do n.º 1, do 
artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, os municípios dispõem de 
atribuições no domínio da educação e ação social, nomeadamente, e entre outras, a 
componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao 
prolongamento de horário na educação pré-escolar; 
 
Considerando o n.º 3, do artigo 3.º, da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015, as 
Atividades de Animação e Apoio à Família - AAAF são implementadas, preferencialmente, 
pelos municípios no âmbito do protocolo de cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado 
entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 
 
Considerando ainda o n.º 2 do artigo n.º 5 da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 
2015, a Componente de Apoio à Família - CAF é implementada por autarquias, mediante 
acordo com os agrupamentos de escolas. 
 
Considerando que é competência da Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social 
escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes, segundo o disposto na alínea hh), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 
 
Considerando que as tabelas de comparticipação desta valência devem ser atualizadas 
anualmente com referência ao valor da Remuneração Mínima Mensal (RMM). 
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Considerando o valor da Remuneração Mínima Mensal (RMM) para o ano civil de 2020, 
definido através do Decreto-Lei nº 167/2019 de 21 de novembro. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e delibera, ao abrigo da alínea hh) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, aplicar no próximo ano 
letivo 2020/2021 tabela de Comparticipação Familiar abaixo indicada, relativa à valência de 
Prolongamento de Horário das Atividades de Animação e de Apoio à Família nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e Componente de Apoio à Família nos 
estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo da Rede Pública do concelho da Marinha Grande: 
 

ANO LETIVO 2020/2021 

Comparticipação Familiar pela utilização dos serviços de Prolongamento de Horário em estabelecimentos 
de educação Pré-Escolar e 1.º CEB 

Escalão de Rendimento Per Capita, indexado à Remuneração Mínima Mensal em 2020 = 635,00€ 

Remuneração Mínima Mensal a considerar para cálculo 
da comparticipação para o ano letivo 2020/2021 

635,00€  

 
Valor 

mensal 
C/ diluição do mês 

de julho 
Comparticipação 

familiar 

1º 
Escalão 

Até 30% do R.M.N. 
190,50€ 

(30% SMN) ISENTO ISENTO 0% 

Prolongamento de Horário (5%) 9,53 € 

 

2º 
Escalão 

De 30% até 50% do R.M.N. 
317,50€ 

(50% SMN) 19,05 € 20,96 € 60% 

Prolongamento de Horário (10%) 31,75 € 

 

3º 
Escalão 

Mais de 50% do R.M.N. 
444,50€ 

(70% SMN) 33,34 € 36,67 € 60% 

Prolongamento de Horário (12,5%) 55,56 € 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 

60. Início do procedimento administrativo de elaboração do projeto de 
Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de apoio social – Impacto 
Covid - 19 – Constituição de interessados 

 
 
Assunto retirado, uma vez que a informação aponta no sentido do apoio no âmbito do COVID 
e não deve ser só para essa situação, deve abranger outro tipo de catástrofes. 
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61. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, 
residente na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 5, 2º A, Casal de Malta, Marinha 
Grande 

 
571 - Presente requerimento com o registo de entrada E/5982/2020, datado de 18 de junho, 
do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo sito na Rua Júlio Braga Barros, 
Bloco 5, 2º A, Casal de Malta, Marinha Grande, a solicitar o pagamento da dívida existente 
referente a rendas em atraso, em 18 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º I/1172/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 08 de julho de 2020, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e as 
circunstâncias que levaram à existência da presente dívida por parte desta, e propõe a 
celebração de um acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra por 
liquidar, no valor de 288,42€, em 18 prestações mensais, a partir de setembro do corrente 
ano. 
 
Considerando que a inquilina não reúne, presentemente, condições económicas que lhe 
permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
 
Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o 
Município da Marinha Grande, no valor de 288,42€ (duzentos e oitenta e oito euros e 
quarenta e dois cêntimos); 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 18 prestações 
mensais; 
 
Considerando que o Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações 
Sociais do Município da Marinha Grande estabelece na alínea K, do nº1, do artigo 29, que 
em caso de atraso no pagamento da renda ou acumulação de vários meses em dívida, e de 
forma a evitar a resolução do contrato de arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo 
prestacional, com vista à regularização da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 288,42€ (duzentos e oitenta e oito 
euros e quarenta e dois cêntimos) em 18 prestações mensais, sendo 16 prestações, no 
valor unitário de 16,03€ (dezasseis euros e três cêntimos) e as 17ª e 18ª, no valor de 
16,00€ (dezasseis euros) com entrada em vigor a partir de setembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

62. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades 
de natureza desportiva 2020 

 
Assunto retirado. A Sr.ª Vereadora informou que não tem condições para ser aprovado. 
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63. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2020 – 
Associação de Ensino e Promoção Social Desportivo Náutico da Marinha 
Grande - “Adaptação das instalações às exigências da Direção Geral de 
Saúde”. 
 

Assunto retirado. A Sr.ª Vereadora informou que não tem condições para ser aprovado. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

64. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da 
Indústria Metalúrgica – Concorrência de culpas – Apreciação de alegações – 
Decisão final 

 
572 - Presente requerimento apresentado em 26-04-2019, de Mário José Domingues Franco, 
no qual requereu o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo 
automóvel, por um buraco existente na Rua da Indústria Metalúrgica, desta cidade, no dia 
18-04-2019, cerca das 20H00.   
  
Presente participação de acidente da PSP.  
  
Presente informação da DQV-Divisão de Qualidade de Vida que analisou o pedido e se 
pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas.  
  
Presente informação jurídica n.º I/505/2020, de 28-02-2020, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas, e se conclui:  
“…que se encontram verificados todos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual por incumprimento ou cumprimento defeituoso dos deveres de vigilância, de 
conservação e sinalização da via de circulação rodoviária em questão, que faz impender 
sobre o Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o lesado, Mário José 
Domingues Franco, titular do NIF 200256300, pelos danos que não teriam existido se o local 
estivesse devidamente reparado de modo a prevenir o acidente e a impedir os danos no 
pneu da viatura conduzida por pela esposa do requerente (ou de qualquer outra que por ali 
circulasse).  
E ainda que:  
“…o facto que atuou como condição do dano não foi apenas e só o comportamento omissivo 
do município no âmbito dos seus deveres de vigilância e de conservação daquela via e das 
condições de segurança da circulação na mesma, mas também o comportamento da própria 
condutora do veículo que não adequou as características da sua condução e a velocidade 
instantânea do veículo ao troço da via em causa, que, como se comprovou, se encontrava 
devidamente sinalizado para os perigos nele existentes e permitia que o buraco tivesse sido 
evitado em condições de segurança face à largura da faixa de rodagem, ao traçado da 
estrada que naquele local era retilíneo e com uma largura total de cerca de 6,5 metros e 
ainda à inexistência de constrangimentos de visibilidade.  
(…)  
Assim, tratando-se de um caso de concorrência de culpas e conforme se concluiu no parecer 
da CCDRC-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, recebido em 
12-07-2019 (E/7814/2019), cabe ao órgão decisor - a Câmara Municipal - avaliar todas as 



 

Página 60 de 67 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 24/08/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
circunstâncias da produção dos danos supra expostas e, em face das mesmas, determinar a 
gravidade e proporção (percentagem) das culpas de cada uma das partes envolvidas - do 
Município e da condutora - sendo essa proporção que permitirá, então, fixar o “quantum” da 
indemnização do requerente, face ao valor comprovado dos danos, computados em 103,00€, 
com IVA incluído.”.  
  
Presente deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 18-06-2020, que 
determinou a realização de audiência prévia do interessado, quanto ao projeto de decisão 
final de partilha de responsabilidades na ocorrência dos danos – concorrência de culpas.  
  
Presente notificação da deliberação camarária, feita ao interessado pelo ofício S/1008/2020, 
de 22-06-2020.  
  
Presentes alegações tempestivas do interessado, enviadas via e-mail de 14-07-2020, e em 
que declara aceitar o projeto de decisão final e de indemnização em 50% da fatura enviada.  
  
Presente informação jurídica I/1225/2020, de 17-07/2020, que apreciou as alegações e 
conclui pela inexistência de quaisquer factos novos que, de forma sustentada e inequívoca 
permitam alterar o sentido do projeto de decisão tomada e propõe tomada de deliberação 
final sobre o pedido do interessado.  
  
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes do parecer I/1225/2020 e constatada também a concordância do 
requerente com os fundamentos de facto e de direito constantes da informação n.º 
I/505/2020 - FO e da deliberação tomada em reunião de 18-06-2020, delibera fixar a 
gravidade das culpas na produção dos danos reclamados por Mário José Domingues 
Franco,  em 50% para o Município e 50% para o condutor e, em consequência, fixar a 
indemnização no valor de 51,50€ (cinquenta e um euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na sua versão 
mais atual.  
   
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

65. Pedido de indemnização – Danos em veículo automóvel – Contentor de lixo – 
Tempestade “Depressão Helena” - Audiência prévia sem alegações - Decisão 
final 

 
573 - Presente requerimento apresentado em 29-11-2019, por Carla Sofia Gândara Tojeira, 
com registo de entrada E/12657/2019, no qual requereu o ressarcimento de danos causados 
no seu veículo automóvel, por um contentor do lixo deslocado por ação de vento forte, no 
dia1 de fevereiro de 2019, quando circulava na Rua Joaquim Domingues, junto ao nº 18, 
Boavista, Marinha Grande.  
  
Presente participação da Polícia de Segurança Pública (registo E/2072/2019) a relatar os 
factos que lhe foram descritos, na Esquadra, pela lesada e a descrever as condições 
climatéricas que nesse dia se faziam sentir.  
  
Presentes as informações produzidas internamente pelos serviços técnicos da DQV-Divisão 
de Qualidade de Vida, intervenientes no processo.  
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Presente Informação jurídica n.º I/593/2020-FO, de 10-03-2020, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
verificou o pressuposto da existência de um facto ilícito, por ação ou omissão nem se 
verificou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos do requerente.  
  
Presente deliberação camarária de 18-06-2020.  
  
Presente notificação de audiência prévia efetuada à requerente por ofício S/1024/2019, de 
22-06-2020, cujo prazo expirou no dia 13-07-2020.  
  
Presente Informação Jurídica I/1329/2020, de 31-07-2020, na qual se informa que decorrido 
o prazo de audiência prévia não são conhecidas quaisquer alegações da requerente.   
   
Nestes termos, a Câmara Municipal concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/593/2020 - FO, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, delibera indeferir o pedido de indemnização apresentado 
por Carla Sofia Gândara Tojeira, em virtude de não se mostrarem verificados todos os 
pressupostos cumulativos da responsabilidade civil extracontratual subjetiva (das 
pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública), desde logo o 
primeiro dos seus requisitos - a existência de um facto ilícito, por ação ou omissão, 
imputável ao município, exigido pelo n.º 1 dos artigos 7.º e 9.º  da Lei n.º 67/2007, de  
31 de dezembro, na sua redação mais atual -  e, por consequência da ausência daquele 
requisito, todos os demais.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

66. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos 
causados em viatura automóvel – Buraco na faixa de rodagem – Rua da 
Charnequinha, Moita – Deferimento 

 
574 - Presente requerimento recebido em 15-01-2020, de Nuno José Duarte Benevenuto, 
titular do NIF 192026666, no qual descreve as circunstâncias em que ocorreram os danos 
que sofreu na sua viatura automóvel, da marca BMW, matrícula  28-FD-71, no dia 6 de 
dezembro de 2019, quando conduzido pelo seu cunhado, circulava na Rua da Charnequinha, 
no sentido Moita-Burinhosa e «deparou-se com um enorme buraco, não assinalado, na via 
em que seguia. Apesar de uma travagem violenta, o veículo passou pelo buraco, não 
conseguindo evitá-lo.», tendo rebentado o pneu frontal direito e danificado a jante.  
  
Presente participação da PSP recebida em 18-12-2019, relatando e confirmando os factos 
ocorridos e relatados pelo requerente.  
  
Presente informação da DQV-Divisão de Qualidade de Vida, datada de 19-05-2020, 
confirmativa dos factos descritos pelo lesado.  
  
Presente informação jurídica n.º I/1419/2020-FO, na qual se apreciam os factos invocados 
pelo requerente e as provas produzidas, e se concluiu pela verificação cumulativa de todos 
os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas públicas no 
domínio dos atos de gestão pública, devendo o município da Marinha Grande indemnizar o 
lesado, pelos danos que provavelmente não teria sofrido se não fosse a existência daquele 
buraco ou se o mesmo estivesse a devidamente sinalizado.   
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A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/1419/2020 – FO, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, delibera deferir o pedido de 
indemnização no valor de 254,06€ (duzentos e cinquenta e quatro euros e seis 
cêntimos), com IVA incluído, apresentado por Nuno José Duarte Benevenuto, titular do 
NIF 192026666, em virtude de se  mostrarem   verificados   todos   os  pressupostos   
da   Responsabilidade   Civil Extracontratual do Estado e Demais Pessoas Coletivas de 
Direito Público dando-se, assim, por verificada a reconstituição da situação que 
existiria se não se tivesse verificado o evento que obrigou à reparação.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

67. Pedido de indemnização – Danos em veículo automóvel – Contentor de lixo – 
Tempestade “Leslie” - Audiência prévia sem alegações - Decisão final  

 
575 - Presente requerimento apresentado em 22-10-2018, por Volodymyr Prodyvus, com 
registo de entrada E/9809/2018, no qual requereu o ressarcimento de danos causados no 
seu veículo automóvel, por um caixote do lixo que na noite do dia 13 para 14 de outubro de 
2018, e por ação do forte temporal que então se fazia sentir no concelho - tempestade pós-
tropical “Leslie” - foi arremessado contra a sua viatura, danificando-a.  
 
Presente participação da Polícia de Segurança Pública a relatar os factos que lhe foram 
descritos, na Esquadra, pelo lesado.  
 
Presente resposta da seguradora do Município que declinou a responsabilidade desta 
entidade, no evento causador dos danos.  
 
Presentes as informações produzidas internamente pelos serviços intervenientes no 
processo DQV e DAF.  
 
Presente Informação jurídica n.º I/428/2020-FO, de 20-02-2020, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
verificou o pressuposto da existência de um facto ilícito, por ação ou omissão nem se 
verificou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos do requerente.  
 
Presente deliberação camarária de 18-06-2020.  
 
Presente notificação de audiência prévia efetuada à requerente por ofício S/1023/2020, de 
22-06-2020, cujo prazo expirou no dia 14-07-2020.  
 
Presente Informação Jurídica I/1330/2020, de 31-07-2020, na qual se informa que decorrido 
o prazo de audiência prévia não são conhecidas quaisquer alegações do requerente.  
 
Nestes termos, a Câmara Municipal concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/428/2020 - FO, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, delibera indeferir o pedido de indemnização apresentado 
por Volodymyr Prodyvus, em virtude de não se mostrarem verificados todos os 
pressupostos cumulativos da responsabilidade civil extracontratual subjetiva (das 
pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública), desde logo o  
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primeiro dos seus requisitos - a existência de um facto ilícito, por ação ou omissão, 
imputável ao município, exigido pelo n.º 1 dos artigos 7.º e 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 
de dezembro, na sua redação mais atual - e, por consequência da ausência daquele 
requisito, todos os demais.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

68. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – 
Pedido de Indemnização por danos em veículo automóvel - Buraco na Rua da 
Indústria, freguesia da Marinha Grande - Deferimento 

 
576 - Presente Informação Jurídica n.º 1293/2020, de 28.07.2020, a qual conclui que se 
encontram preenchidos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual por facto 
ilícito do Município da Marinha Grande;  
 
Presente Informação da DQV - Área de conservação e renovação das infraestruturas viárias, 
de 13.05.2019;  
 
Presente Informação da Polícia de Segurança Pública - Esquadra da Marinha Grande, que 
se deslocou ao local, presenciou os danos no veículo automóvel e caracterizou o buraco 
existente frente à empresa TJ Moldes, na Rua da Indústria Metalúrgica - documento com o 
registo de entrada n.º 11513/2018, de 11.12.2018;  
 
Presente requerimento n.º E/11248/2018, de 04.12.2018, subscrito pela condutora e 
proprietária do veículo automóvel com a matrícula 34-TT-48, Marina Helena Patrício dos 
Santos, no âmbito do qual imputa “as responsabilidades e despesas dos prejuízos à Câmara 
da Marinha Grande” tendo em conta que pelas 18h00m do dia 26.11.2018 embateu num 
buraco existente na Rua da Indústria Metalúrgica, freguesia da Marinha Grande, em frente à 
empresa TJ Moldes, quando conduzia o seu veículo automóvel, anexando, para o efeito, 
fotos quer do dano num pneu quer de um buraco bem como de cópia do documento único 
automóvel do veículo automóvel com a matrícula 34-TT-48 e do orçamento n.º 18A/9, no 
montante de 442,92 €, com IVA incluído, emitido em 28.11.2018 pela Sociedade Henrique 
Primo Unipessoal Lda, em nome de Marina Helena Patrício dos Santos.  
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação jurídica n.º 1293/2020, de 
28.07.2020, que se dá por reproduzida, delibera indemnizar Marina Helena Patrício dos 
Santos, contribuinte n.º 254 315 976, residente na Rua Dona Olívia, n.º 17, lugar dos 
Outeiros, concelho de Leiria, no montante de 442,92 € (quatrocentos e quarenta e dois 
euros e noventa e dois cêntimos), com IVA incluído, na medida em que se encontram 
reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas 
coletivas públicas, de acordo com o artigo 7.º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro.  
 
O referido pagamento fica condicionado à exibição, nesta Câmara Municipal, do 
original da fatura-recibo emitida pela Sociedade Henrique Primo Unipessoal, Lda, em 
nome da requerente Marina Helena Patrício dos Santos, que comprove o pagamento 
da reparação dos danos, nos termos constantes no Orçamento n.º 18A/9, de 
28.11.2018, emitido pela mesma Sociedade.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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69. Habitação social - Rua Bairro do Camarnal, n.º 45, Camarnal - Falta de 
utilização como residência permanente da arrendatária – Cedência do locado a 
terceiros sem autorização municipal - Resolução do contrato de 
arrendamento - Audiência prévia.  

 
577 - Presentes informações I/2536/2018, I/453/2019 e I/372/2020, da DDC-Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, Área de Intervenção Social, propondo a resolução do 
contrato de arrendamento apoiado, titulado por Maria Graciete Jesus Santos Almeida Glória, 
por incumprimento de vários deveres e obrigações para com a habitação e para com o 
Município.  
   
Presente parecer jurídico I/1218/2020, de 15-07-2020, que aqui se dá, para todos os legais 
efeitos, como integralmente reproduzido e que fica anexo à ata, que apreciou os factos e as 
provas produzidas e concluiu estarem verificados os requisitos legais e regulamentares para 
que seja acionada a resolução do contrato de arrendamento celebrado com Maria Graciete 
Jesus Santos Almeida Glória, da habitação social sita na Rua Bairro do Camarnal, n.º 45, 
Camarnal, Marinha Grande, por a mesma já não utilizar o locado como sua residência 
exclusiva e permanente, desde abril de 2018, data em que contraiu matrimónio e passou a 
residir com o seu marido, na casa deste; pela omissão culposa das comunicações ao 
Município, sobre esses factos e sobre os rendimentos do agregado familiar e ainda por 
permitir e consentir que a habitação haja sido ocupada, ilegalmente, por seu filho, Edgar, que 
não integrando o seu agregado familiar, nela permanece a residir há mais de um ano, à 
revelia do necessário consentimento e autorização do Município.  
  
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação I/1218/2020, que aqui se dá para todos os 
legais efeitos, por integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, delibera:  
  

1. Nos termos e ao abrigo do disposto nos nºs. 2 e 3 do art.º 32.º do citado 
Regulamento,  notificar a arrendatária, Maria Graciete Jesus Santos Almeida 
Glória, residente na Rua João Órfão Soares, n.º 39, 2430-387 Marinha Grande, 
da intenção de acionar a resolução do  contrato de arrendamento apoiado 
incidente sobre a habitação sita na Rua do Bairro do Camarnal, n.º 45, 
Camarnal, Marinha Grande,  e de fixar em 30 dias o prazo para proceder à 
desocupação da habitação e à entrega voluntária da mesma e das respetivas 
chaves,  nesta Câmara Municipal, com os seguintes fundamentos:  

 
a) A arrendatária Maria Graciete Jesus Santos Almeida Glória, viúva, contraiu 

novo matrimónio em abril de 2018 e passou, então, a residir com o seu marido, 
na casa deste, deixando, por isso, de habitar o locado, em exclusivo e em 
permanência, situação que a própria veio a confirmar aos serviços municipais;  

 
b) Aquando da sua saída do locado, a arrendatária permitiu e autorizou que no 

mesmo ficasse a residir seu filho Edgar, com a companheira deste, à data, e 
com a filha desta última;  

 
c) A arrendatária não comunicou, atempadamente, à Câmara Municipal, como era 

seu dever, nenhum dos factos referidos nas duas alíneas anteriores;  
 

d) A arrendatária sabia da impossibilidade legal de transmissão do arrendamento 
para o seu filho Edgar, uma vez que foi disso expressamente notificada por 
ofício S/2625/2018, de 18-06-2018, mas nada fez para impedir a permanência e 
residência deste, no locado, há mais de um ano;  
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e) Tal ofício foi recebido pela arrendatária em 21-06-2018, tanto na morada do 
locado, como na morada onde reside com o seu marido – Rua João Órfão 
Soares, n.º 39, Marinha Grande;  

 
f) Em 19-09-2018 a arrendatária voltou aos serviços municipais para comunicar 

que não se encontrava a ocupar o locado, por razões de saúde, situação que 
se manteria até à sua total reabilitação subsequente a uma angioplastia 
coronária a que teria sido sujeita, mas não logrou comprovar, por escrito, tais 
factos, como impõe o n.º 2 do art.º 24.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 
na redação então vigente.   

 
g) Nesse período de tempo, manteve-se a residir, em permanência, na habitação 

do seu marido, facto afirmado pela própria e também pela receção do ofício de 
18-06-2018, que lhe foi endereçado para a morada deste;  

 
h) Até á data, não foram apresentados documentos comprovativos da alteração 

da composição do seu agregado familiar e dos respetivos rendimentos;  
 

i) No locado permanece há mais de um ano, sem autorização municipal, o filho 
da arrendatária, o qual tem vindo a prosseguir atividades ruidosas noturnas no 
prédio, causadoras de incómodos e desconforto na vizinhança;  

 
j) Com este comportamento censurável e culposo, a arrendatária violou os seus 

deveres impostos pelo art.º 29.º, n.º 1, alíneas c), l) e p) do Regulamento de 
Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município, 
factos que constituem fundamentos para a resolução do contrato de 
arrendamento, nos termos do art.º 32.º, n.º 1, alíneas j), k) e p) do mesmo 
Regulamento;  

 
k) A habitação social constitui um bem escasso do Município, essencial e 

imprescindível ao alojamento dos muitos agregados familiares de fracos 
recursos económicos existentes no concelho, o que torna insustentável e 
inexigível a manutenção do contrato de arrendamento apoiado nas condições 
atrás mencionadas e a manutenção da ocupação ilícita pelo filho da 
arrendatária.  

  
  

2. Mais delibera notificar a arrendatária de que, nos termos do n.º 3 do art.º 30.º e 
dos nºs. 3 a 5 do art.º 32.º, do já citado Regulamento:  

 
a)  A resolução do contrato de arrendamento não caduca mesmo que a 

arrendatária ponha fim às causas que a determinaram.  
 

b) O incumprimento voluntário da obrigação de desocupação e entrega da 
habitação no prazo supra fixado à arrendatária, terá por consequência a 
tomada de posse da habitação, pelo Município, considerando-se abandonados 
a favor deste, quaisquer bens móveis deixados na mesma, sem direito da 
arrendatária a qualquer indemnização.  

 
c) Ao Município assiste o direito de ser ressarcido  das despesas efetuadas com 

a realização de obras necessárias à reposição da habitação nas condições em 
que se encontrava, à data da celebração do contrato, decorrentes de eventuais 
danos que se venham a verificar no fogo, após a resolução do contrato.  
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d) A decisão final de resolução do contrato de arrendamento é suscetível de 
impugnação perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, nos termos 
do previsto no art.º 32.º, n.º 5, do Regulamento Municipal.  

  
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

70. Empreitada de: Obras de Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à 
Rua D. João Pereira Venâncio - Concurso público n.º 05/2020 - Adjudicação 

 
578 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Obras de Acalmia de 
Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira Venâncio”, constituído por 
relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente Contec – 
Construção e Engenharia, SA, pelo valor de 363.914,70€ (trezentos e sessenta e três mil, 
novecentos e catorze euros e setenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 
prazo de execução de 5 meses. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente “Contec – 
Construção e Engenharia, SA, pelo valor de 363.914,70€ (trezentos e sessenta e três 
mil, novecentos e catorze euros e setenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor e prazo de execução de 5 meses, a empreitada de “Obras de Acalmia de Tráfego 
- desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira Venâncio”, de acordo com os 
artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.  
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida.  
 
Mais delibera designar como diretora de fiscalização a engª Edite Moniz, que será 
coadjuvada pela eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:57 horas. 
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No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  

 


