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Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, reuniu em videoconferência, 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; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra.  

• Lara Marques Lino; 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:38 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 INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Sem inscrições nesta data. 
 
 
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 25, da reunião ordinária do dia 13 de julho de 2020 
2. Aprovação da ata n.º 26, da reunião extraordinária do dia 23 de julho de 2020 
3. Aprovação da ata n.º 27, da reunião ordinária do dia 27 de julho de 2020 
4. Aprovação da ata n.º 28, da reunião extraordinária do dia 30 de julho de 2020 
5. Aprovação da ata n.º 29, da reunião extraordinária do dia 19 de agosto de 2020  
6. Aprovação da ata n.º 30, da reunião ordinária do dia 24 de agosto de 2020 
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GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

7. Proposta de constituição da Associação para a criação de um Parque de Ciência e 
Tecnologia na Marinha Grande  

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

8. Resumo de Tesouraria do dia 30 de setembro de 2020 
9. Minuta de Protocolo de Parceria Programação Cultural em Rede – Projeto “À mesa 

também se canta”. Ratificação do Despacho n.º 388/CF/DAF/2020 de 25 de 
setembro    

10. Minuta de Protocolo de Parceria Programação Cultural em Rede – Projeto “Portugal 
Acústico – nos braços do património”. Ratificação do Despacho n.º 
389/CF/DAF/2020 de 25 de setembro  

11. Candidatura “Centro Interpretativo de Arte Xávega e Cultura Avieira” - Abertura de 
conta bancária  

12. 20.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020  
 
 
APROVISIONAMENTO 

13. P.A. N.º 120/2020-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública” - Abertura de 
procedimento de contratação pública.  

14.  P.A. N.º 121/2020-AP/DAF – “Contratação de seguros para o Município da Marinha 
Grande para o ano 2021” - Abertura de procedimento de contratação pública.  

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

15. Aprovação do Projeto de Execução - “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS DA 
EB PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO - M. GRANDE” 

16. Fundo Revive Natureza - Nomeação de novos interlocutores 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

17. Req.º nº 1038/20, datado de 25/09/2020 - Proc.º n.º 354/20, datado de 25/09/2020 – 
Junta de Freguesia de Vieira de Leiria 

18. Req.º nº 1040/02, datado de 25/09/2020 - Proc.º n.º 355/20, datado de 25/09/2020 – 
Junta de Freguesia de Vieira de Leiria 

19. Req.º nº 768/20, datado de 17/07/2020 - Proc.º n.º 18/20, datado de 24/01/2020 - 
Quinta do Monte Grande, Lda. 

20. Req.º nº 994/19, datado de 05/06/2019 - Proc.º n.º 199/19, datado de 05/06/2019 - 
Ana Margarida Delgado Simão e Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa 

21. Req.º nº 1000/20, datado de 15/09/2020 - Proc.º n.º 113/20, datado de 22/04/2020 - 
MLRZ - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. 

22. Req.º nº 597/20, datado de 05/06/2020 - Proc.º n.º 138/18, datado de 18/04/2018 - 
LUÍS MANUEL FERNANDES SOEIMA 

23. Req.º nº 852/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 266/20, datado de 10/08/2020 - 
FRUTEMBAL-PRODUCAO E EXPORT.DE EMBALAGENS, LDA. 

24. Req.º nº 666/20, datado de 22/06/2020 - Proc.º n.º 104/19, datado de 20/03/2019 - 
Maria Celeste Batista Dias Fernandes Neves e Augusto Batista Dias 

 



 

Página 4 de 69 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 07/10/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 34 

 
 
 
 
 
 
 

25. Req.º nº 793/20, datado de 23/07/2020 - Proc.º n.º 177/19, datado de 15/06/2019 - 
Nuno Manuel Santos Rosado 

26. Req.º nº 891/20, datado de 18/08/2020 - Proc.º n.º 46/19, datado de 06/02/2019 - 
José Pedro Pereira Mendes 

27. Req.º nº 850/20, datado de 07/08/2020 - Proc.º n.º 54/20, datado de 19/02/2020 - 
Ana Beatriz Rodrigues Valente 

28. Req.º nº 655/20, datado de 19/06/2020 - Proc.º n.º 49/20, datado de 14/02/2020 - 
Tiago Filipe Fernandes Cardoso 

29. Req.º nº 817/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 243/20, datado de 29/07/2020 - 
Isabel Maria da Guia Marques 

30. Req.º nº 862/20, datado de 11/02/2020 - Proc.º n.º 62/20, datado de 24/02/2020 - 
Armando Barria Mourão 

31. Req.º nº 939/20, datado de 01/09/2020 - Proc.º n.º 104/20, datado de 14/04/2020 - 
Tradilusa - Empreendimentos Imobiliários, Lda 

32. Req.º nº 940/20, datado de 01/09/2020 - Proc.º n.º 124/20, datado de 06/05/2020 - 
Tradilusa - Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

33. Req.º nº 1010/20, datado de 17/09/2020 - Proc.º n.º 263/19, datado de 24/07/2019 - 
IMOLAZER - IMOBILIÁRIA, S.A. 

34. Req.º nº 1335/19, datado de 06/08/2019 - Proc.º n.º 281/19, datado de 06/08/2019 - 
JOÃO CARLOS PASSAGEM FERREIRA 

35. Req.º nº 910/20, datado de 25/08/2020 - Proc.º n.º 72/20, datado de 28/02/2020 - 
MANUEL CARREIRA RODRIGUES BARROCA E ERMELINDA FERNANDES 
PEREIRA RODRIGUES BARROCA 

36. Req.º nº 980/20, datado de 10/09/2020 - Proc.º n.º 121/09, datado de 02/04/2020- 
Gonçalo Nuno de Sousa Mateus 

37. Req.º nº 888/20, datado de 17/08/2020 - Proc.º n.º 142/11, datado de 13/04/2011 - 
Carlos Alberto Fernandes Logrado 

38. Req.º nº969/20, datado de 09/09/2020 - Proc.º n.º 300/18, datado de 23/07/2018 – 
Clotilde de Jesus Bazaréu – Cabeça de Casal da Herança  

39. Req.º nº 996/20, datado de 14/09/2020 - Proc.º n.º 254/18, datado de 03/07/2018 – 
José de Jesus Ferreira Alves – Cabeça de Casal da Herança  

40. 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 

41. Req.º nº 518/20 datado de 14/05/2020 - Proc.º n.º 335/18, datado de 13/08/2018 - 
Metalcobre - Comercialização de Metais Lda. 

42. E/9953/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de infraestruturas elétricas - EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A. 

43. E/8273/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- LUSITANIAGÁS - COMPANHIA 
DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

44. Rede de abastecimento de águas da Amieira - Fase 1 - CP n.º 03/2020 – Aprovação 
do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 

45. Rede de abastecimento de águas da Amieira - Fase 2 - CP n.º 09/2020 – Aprovação 
do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 

46. Rede de abastecimento de águas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - Fase 3 - CP 
n.º 12/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 

47. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 - Troço 1 – CP n.º 19/2020 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 
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48. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 - Troço 4 Ciclovia do Aceiro – CP n.º 
29/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 

49. Ampliação e remodelação da conduta de abastecimento de água na Rua do Brejo - 
Figueiras – CP n.º 30/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

50. Isenção do pagamento de taxas 
 

 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

51. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, residente 
na Rua General Humberto Delgado, Bloco 32, R/C A, Casal de Malta, Marinha 
Grande   

52. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade 2.º Esq, Bloco L, Casal de Malta - Marinha Grande   

53. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade R/C Esq, Bloco L, Casal de Malta - Marinha Grande   

54. Revisão do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na Rua Prof. Melo 
Vieira, Bloco 7, 2.º Esq, Casal de Malta - Marinha Grande   

55. Revisão do valor da renda mensal, correspondente à casa n.º 15 do Bairro do 
Camarnal (velho), Camarnal- Marinha Grande, por motivo de alteração nos 
rendimentos do agregado familiar   

56. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à família 
no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de abril e 30 de junho de 2020  

  
ATIVIDADE FÍSICA 

57. Proposta de retificação/alteração do número de identificação fiscal - Grupo 
Desportivo Casa Águia Competição  

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

58. Protocolo de Cooperação entre a Administração Regional de Saúde do Centro, IP 
(ARSC) e o Município de Marinha Grande - Cedência de quiosque eletrónico 

59. Habitação social - Praceta da Liberdade, Bloco 4, 3º dto, Casal do Malta - Violação 
de diversos deveres do arrendatário: rendas em atraso, ausência de higiene, 
salubridade e segurança da habitação e outros - Resolução do contrato de 
arrendamento - Audiência prévia 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

60. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal – Concurso Público n.º 
26/2020. Concurso deserto 

61. Requalificação de Coberturas da EB Prof. Alberto Nery Capucho - M. Grande -
Concurso público n.º 32/2020. Deliberação inicial. 

62. Requalificação da Rua do Sol – Cedência de 79,30m² de terreno do Sr. Paulo 
Manuel Bandeira Roque 

 



 

Página 6 de 69 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 07/10/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 34 

 
 
 
 
 
 
 

63. Requalificação da Rua do Sol – Cedência de 70,20m² de terreno do Sr. Pedro José 
Bandeira Roque 

64. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase2 – Cedência de passagem de coletor 

65. “Concessão de exploração de cafetaria de apoio a diversos espaços culturais” - 
Revogação, por acordo, do contrato - Aprovação de Minuta de Acordo de 
Revogação de Contrato a celebrar - Revogação e anulação da deliberação 
camarária de 24 de junho de 2019 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
A Sra. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir. 
 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e informou o seguinte: 
 
➢ Vão decorrer as 1ªas Jornadas Sociais e da Saúde, no dia 15 de outubro, na Casa da 

Cultura onde estarão apenas os oradores, dado que o evento decorre online, sobre as 
diferentes fases da vida e como ultrapassá-las da melhor forma. 

➢ Deu a conhecer a programação do mês de outubro e lembrou que se vai comemorar 
 6º aniversário da reabertura do Teatro Stephens. 

 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 
➢ Munícipe Filipa Lopes – Vieira de Leiria – porque é que é necessário a munícipe fazer 

tantas insistências para obter uma resposta da Câmara? Depois de vários emails, a Dra. 
Inês Marrazes contactou a munícipe por telefone, e a munícipe solicitou novamente que 
a resposta lhe fosse dada por escrito. Trata-se de uma habitação devoluta devido a uma 
insolvência e de um concurso que está a decorrer. Vamos ou não conseguir dar 
resposta?  

➢ Munícipe sobre as manilhas nas traseiras da rua das Andorinhas – a munícipe está 
a aguardar resposta da Câmara, desde maio, tendo enviado já vários emails. Trata-se 
de 12 manilhas abertas um caminho pedonal público que dá acesso a 2 ruas e onde já 
se registaram acidentes. Pode a Câmara solucionar este problema? 

➢ Espaços verdes – para quando fazer melhoramentos no Jardim de Camões? A placa 
de azulejos e a estátua do Orfeu estão a degradar-se; 

➢ Mercado – já está resolvida a questão das placas acrílicas para os vendedores? Acho 
que devemos ter em nota os pedidos dos vendedores. 
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➢ Baloiços adaptados – a CDU propõe que seja colocado, no parque da Cerca e dos 

Mártires e em todos os outros que entendam, um baloiço adaptado para crianças em 
cadeira de rodas, permitindo assim a integração social com as outras crianças. 

➢ Reuniões de Câmara – referiu que as reuniões podem ser presenciais mantendo o 
estrito cumprimento das regras da DGS. Como é que vai ser daqui para a frente? 

 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o seu 
conteúdo: 
 

1. “Baloiços nos Parques – Partilha da proposta apresentada pela Vereadora Lara, pois 

vai ajudar as crianças com mobilidade condicionada; 

2. Transferência de competências - O Executivo permanente considerou não aceitar a 

transferência de competências nas diversas áreas. Contudo, reunião após reunião, são 

apreciados processos em que o Município se substitui à administração central no 

cumprimento de obrigações, tanto na área da saúde, como na área da educação. Tal 

permite-me concluir que efectivamente o executivo permanente talvez até seja da 

opinião, como o MpM defendeu, de que essas transferências até deviam ter sido 

transferidas, mas não conseguiu preparar o processo e o resultado disso está à vista. O 

problema é que, quando se assina o contrato de transferência de competências ele é 

acompanhado do financiamento para a sua execução. O que o executivo está a fazer 

atualmente é assumir a despesa de obras e aquisições com recurso a orçamento 

próprio, quando na verdade podia rentabilizar a comparticipação financeira do município 

fazendo muito mais pelas escolas e pela saúde do concelho se tivesse já subscrito as 

transferências de competências. Na nossa opinião é mais um sinal das dificuldades de 

gestão desta Câmara, falta-lhe visão para opções estratégias de futuro. Acho que na 

verdade este executivo permanente ainda não percebeu verdadeiramente o que significa 

o processo de transferência de competências. 

3. Reunião com Diretores dos Agrupamentos de Escola 

3.1 Agendamento de nova reunião  

- Quero saudar o facto da Vereadora Célia Guerra ter acolhido a proposta do Vereador 

Aurélio quanto à realização de uma reunião com os Diretores no sentido de se fazer um 

balanço do início do ano lectivo. É a primeira vez que este órgão reúne com os 

directores de escola. 

- Quero acreditar que esta foi a reunião 0 de outras que venham a realizar-se para 

pensar a educação do concelho com os principais interlocutores da educação e em 

conjunto decidirmos opções prioritárias e estruturais para as escolas. 

- É certo que ainda não temos uma carta educativa nem um projecto educativo 

municipal, mas em algum momento isto tem que ser desbloqueado. 

- Globalmente percebemos que continuamos sem os recursos humanos necessários à 

estabilidade do corpo não docente nas escolas e que, sem prejuízo de outros 

problemas relacionados com a dinâmica escolar, há muitos problemas quanto à 

requalificação do parque escolar (as escolas têm infraestruturas antigas e 

desadequadas às exigência da escola moderna da actualidade (disso é exemplo o facto 

de muitas escolas não contemplarem, espaços para as refeições escolares e para a 

dinamização das AAAF e CAF). 

- Como o MpM considera a educação é uma prioridade municipal, que vai para além do 

visível alcatrão das estradas, e acredita que o desenvolvimento do concelho passa por  
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uma melhor educação, solicitamos que seja marcada uma nova reunião com os 

directores para planeamento do próximo ano lectivo, definição das obras a realizar no 

próximo ano de modo a incorporar o devido enquadramento orçamental no Orçamento 

de 2021 e anos seguintes. 

3.2 Dúvidas que não ficaram esclarecidas na reunião 

- Na reunião foi falado numa linha de comunicação que em traços gerais se caracteriza 

por: pais, agrupamentos de escolas e câmara. Como nesta linha os vereadores da 

oposição não figuram, quero dar nota de que os problemas que os pais legitimamente 

nos levantam trazemos a este órgão para resolução.   

- Em quantas escolas do concelho as crianças tomam as refeições na própria sala? 

- Não recebi os email’s com o balanço do início de ano lectivo enviados pelos 

directores. 

- Já propusemos desde o primeiro ano de mandato que a Câmara Municipal lance uma 

bolsa de recrutamento de pessoal não docente. Aqui fica a proposta reiterada para que 

o procedimento se inicie. 

- Fiquei preocupada com uma questão que foi afirmada e gostava de ser esclarecida. 

Foi dito que há três locais, equipamentos educativos do Município, em que a empresa 

contratada para a prestação das refeições realiza a confecção das refeições (Cantina 

do Pilado, da Embra e da Francisco Veríssimo). Ora, se confecciona as refeições 

nestes espaços, efectua despesas. A minha questão é a seguinte, esta situação está 

prevista no contrato? Era uma situação assumida no âmbito do procedimento da 

contratação pública? Se sim, solicito que me envie o documento comprovativo desta 

situação.” 
  

 
 

A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu os seguintes assuntos: 
 
➢ Reuniões de Câmara – voltou a manifestar o seu protesto pelo facto de as reuniões não 

serem presenciais; 
➢ SCM – deu os parabéns pela subida à 1ª divisão da equipa de seniores de basquetebol 

e sugeriu que fosse recebida na Câmara; 
➢ Nuno Saraiva – deu os parabéns pela medalha de ouro na XIV Taça Internacional 

Kiyoshi Kobayashi; 
➢ Munícipe Filipa Lopes – Vieira de Leiria – há uma casa cujos donos entraram em 

insolvência e que agora está em hasta pública, havendo vários interessados, mas a casa 
não tem licença de habitabilidade. A CM para emitir a licença exige várias obras, ruas e 
passeios que atingem mais de 55 mil euros. Escusado será dizer, que é um valor 
exagerado para qualquer interessado, e vai ficar ali um mono. Apesar do prazo para 
entrega das propostas terminar amanhã, não lhe parece justo e sugere que seja revista, 
se possível, essa situação; 

➢ Munícipe Carolina Duarte - congratulou-se por finalmente estar limpa a selva urbana 
que circundava a sua casa; 

➢ Skate parque – O munícipe enviou um email e faz várias sugestões e deveríamos olhar 
para o skate parque da Cerca. É mais uma situação reveladora da gestão do PS desta 
autarquia, que é deixar cair tudo de podre. Não há manutenção. Era bom que se 
fizessem obras de requalificação para que o mesmo possa ser utilizado;  

➢ São Pedro de Moel - campos de ténis – como é que está esta situação? Não havendo 
um fim à vista, talvez se possa pensar noutra solução de modo a resolver de uma vez  
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por todas. Sugeriu que as balizas e as tabelas fossem retiradas e colocadas no campo lá 
em baixo, mantendo apenas o ténis e o padel; 

➢ Patinódromo – recentemente tivemos mais umas vitórias dos nossos atletas. Venceu o 
orçamento participativo em 2017 e como está esta situação? 

➢ Associativismo – o tempo passa, e as nossas coletividades agoniam e não há uma 
solução por parte do executivo permanente; 

➢ Parque dos Mártires – qual é o ponto de situação? 
➢ Cinema - como é que está a questão do cinema no Teatro Stephens? 
➢ Pandemia COVID 19 – costuma ler o artigo no JMG da munícipe Elvira Ferreira e ela 

aborda a questão dos mapas epidemiológicos e deixa aqui o repto à Câmara para fazer 
este trabalho referente ao nosso Concelho, em nome de uma maior transparência e 
informação. 

➢ Agrupamentos de escola – comunga das mesmas preocupações da Vereadora Ana 
Monteiro, e acha que deve ser discutido muito mais do que o que foi falado, noutras 
reuniões.  

➢ Baloiços adaptados – sugeriu a sua colocação também em S. Pedro de Moel e na 
Vieira. 

 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e 
tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o seu conteúdo: 
 
  

1. “FELICITAÇÕES 

a. Felicito a equipa de basquetebol, os seus dirigentes e adeptos do Sporting Clube 

Marinhense, por ter conseguido a subida ao campeonato nacional da 1ª divisão em 

basquetebol. 

b. Felicito o judoca marinhense Nuno Saraiva, por ter conquistado a medalha de ouro (-

73Kg) ao serviço da seleção nacional na XIV Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, em 

Coimbra 

c. Felicitar o advogado marinhense Hélder Batista, por ter vencido o prémio de advogado 

de direito bancário e financeiro do ano nos “Global Awards 2020”, atribuídos pela revista 

Corporate Live Wire (Fenice Média), do Reino Unido. 

d. Felicitar o marinhense António Piteira, do Agrupamento de Escolas Marinha Grande 

Poente, por ter sido medalha de bronze nos 500 m do Campeonato nacional de Patinagem 

de Velocidade. 

Sobre o desempenho do António Piteira e da Edna Correia, o responsável da patinagem, 

vem dizer no nosso grupo do Facebook, que apesar dos bons resultados continuam à 

espera do patinódromo da proposta do Orçamento Participativo de 2017. Diz ainda que não 

podem treinar no Pavilhão 1 do PME porque lá colocaram o mercado e não podem treinar 

nas estradas que estão péssimas. 

A Vereadora Alexandra, vem dizer que é inercia e incompetência deste executivo com 

pelouros. A Sra. Presidente colocou um emoji, sabe porventura qual foi? Creio que não, mas 

posso dizer-me que foi um emoji de irritada. 

Só pode estar irritada consigo e com quem a rodeia, pois há muito devia estar feita e não 

está porque vocês não querem. Relembro que não colocaram no orçamento nem na revisão 

para 2020. 

Já o Prof Santana e todos os campeões da patinagem e das outras modalidades e das 

atividades desta terra, têm motivos muito fortes para estarem irritadas convosco.  
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2. MUNÍCIPES – 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. 

 

- Um munícipe alerta para o semáforo junto ao Pingo Doce na Embra, dizendo que quando 

está sinalizada a via de circulação livre (verde) para a Rua dos Oleiros, igualmente está 

sinalizada como livre (verde) a rua de Leiria. A acontecer é extremamente perigoso. 

 

3. OUTROS ASSUNTOS 

 

a.     Cantina da escola João Beare – ainda não está pronta. Relembro que foi uma obra 
iniciada há mais de um ano com um prazo de 90 dias. No início de setembro vieram dizer 
que afinal precisava urgentemente de mais dinheiro para fazer ramal de água, saneamento e 
desbaste do pinheiro, para terminar antes das obras começarem. Mais um exemplo da 
desorganização e da cidade poucochinho em que vivemos. 
A consequência é que cerca de 200 crianças continuam a comer em contentores ou na sala 
de aulas, comida vinda em take away. 
b.     Sobre os matagais da Marinha Grande, finalmente, passados 14 anos e as notícias dos 
jornais da semana passada, iniciaram o corte no Camarnal. 
Mas existem muitos mais no nosso concelho que têm de ser cortados e nem todos são 
privados. Vou referir um terreno camarário que fica entre a Rua da Embra e a Travessa da 
Rua da Embra, onde fica um furo de água e que tem mato com mais de 3m de altura. 
Sugiro que se tomem as devidas providencias 

c.      Este executivo permanente mantém a postura do orgulhosamente sós, tão do gosto do 
antigamente. Para alem de não envolver os que os rodeiam e se disponibilizam para ajudar, 
insistem em esconder aos restantes vereadores os eventos que se realizam e os quais 
também participaram nas decisões. Esta semana tivemos a inauguração do monumento 
da Vieira, que aqui foi decidido apoiar, e para o qual fiz propostas concretas. A Sra. 
Presidente foi inaugurar sem ter a gentileza de informar (nem digo convidar) os membros do 
executivo. 
d.     Outro exemplo da vontade de esconder aos vereadores e pretenderem fazer sozinhos foi 
sobre o problema na Rua do Olheirão, na Moita. Tinha ficado decidido aqui em reunião que 
o vereador Caetano convocaria todos os vereadores junto com as partes interessadas, para 
ajudarmos a resolver o problema. Pois bem, a passada semana o vereador fez uma reunião 
à socapa, para que os vereadores não soubessem. 
Não faço questão em participar em inaugurações ou em reuniões desde que os problemas 
dos munícipes fiquem resolvidos, mas é isso que não tem acontecido e por isso a minha 
sempre disponibilidade para ajudar. Mas não há nada mais difícil do que querer ajudar 
alguém que não quer ser ajudado. 
e.     Lamentamos que este executivo permanente mantenha a sua posição de não querer 
ajudar o associativismo. São inúmeras as atividades realizadas pelas associações em 
substituição da (in)ação da Câmara. Estas entidades estão a viver momentos muito difíceis, 
está quase tudo parado, algumas ainda não abriram e outras já não vão abrir. Sei do que 
falo porque pertenço a órgãos sociais de coletividades locais e sou presidente duma 
Associação nacional. Tenho também conhecimento que este executivo permanente não tem 
respondido aos mails e contactos feitos pelos clubes e coletividades. 
f.       Continuamos sem respostas da Sra. Presidente a inúmeras questões que interferem na 
vida das pessoas e teima em não resolver: 

• requalificação do Parque da Mobil 

• localização do Terminal Rodoviário.” 
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A Sra. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores do executivo permanente para 
responderem. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 
➢ Munícipe Filipa Lopes - Rua 5 de outubro – Vieira de Leiria – é preciso perceber o 

contexto, é uma casa relativamente recente e o projeto foi aprovado em reunião de 
Câmara mediante determinados condicionalismos, ou seja, a execução de obras, que 
infelizmente não foram realizadas. Nesta fase da hasta pública, nada pode ser alterado, 
todos os candidatos devem estar em pé de igualdade, dado que o processo é regulado 
pelo Tribunal. No futuro pode rever-se a possibilidade de a Câmara alterar a deliberação. 

➢ Munícipe sobre as manilhas nas traseiras da rua das Andorinhas – desconhece 
esta situação e vai averiguar, no sentido de ver que tipo de intervenção se poderá fazer. 

➢ Mercado no PME 2 – há uma razão forte para os painéis serem opacos e está 
relacionada com o tipo de estrutura onde vão ser colocados e a sua estabilidade, bem 
como com os materiais de limpeza que vão ser usados, que caso fosse no acrílico, iriam 
ficar com aspeto baço e riscado. Para serem translúcidos teriam de ser em vidro e a 
estrutura não aguenta. 

➢ Semáforos da Embra – não há nenhuma situação anormal, trata-se de respeitar as 
regras normais de trânsito e da prioridade. Idêntica situação a vários cruzamentos na 
cidade, onde há 2 sinais verdes com sinal amarelo em intermitência. 

➢ Cantina da Escola João Beare – já está pronta e vai abrir na segunda feira. Os 
funcionários já tiveram a necessária formação com os equipamentos. 

➢ Rua do Olheirão – o que disse foi “se necessário reuniríamos todos”, mas não foi 
necessário. Não houve reuniões “à socapa”, não trata dos assuntos dessa forma, reuniu 
com o munícipe na junta de freguesia por duas vezes, e tudo está a ser tratado. Nunca 
recusa qualquer ajuda ou auxílio, desde que seja para bem dos munícipes e do nosso 
concelho. 

 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 
➢ Diretores dos agrupamentos de escola – a reunião não tinha ordem de trabalhos e 

todos os Vereadores puderam colocar as questões que quisessem. Ficou acordado que 
aquela seria a reunião zero e que iriam promover uma outra reunião. As escolas que 
estão a comer na sala de aula são Picassinos 1, Albergaria e o jardim da Amieirinha. As 
escolas que recebem as refeições “take away” tem espaços próprios para comer. As 
refeições “take away” são confecionadas nas escolas da Ordem e do Pilado, as outras 
são feitas nas nossas cantinas, e esta situação estava prevista no caderno de encargos.  
Vai remeter por email a todos no final desta reunião, os relatórios. 

➢ Skate parque – existe um projeto de requalificação para o espaço apresentado por uma 
empresa, bastante ambicioso e estamos a estudar também outros projetos. 

➢ Campos de ténis – para já, retirámos a rede de padel e deixámos as balizas e as 
tabelas, até a empresa conseguir arranjar os postes multifunções. Concorda que o 
espaço em baixo também precisa de ser requalificado. 

➢ Patinódromo – reuniu com a proponente, porque houve uma série de questões mais 
técnicas colocadas pelo IPDJ que era necessário dar resposta. No final da semana 
passada recebemos as respostas da proponente e agora vamos dar andamento ao 
processo. 
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➢ Cinema – o processo está na DJA para se lançar novo procedimento. 
➢ Associativismo – qual é a coletividade que não obteve resposta? Tem procurado reunir 

com todos e dar respostas a todos. Já demos a conhecer, numa primeira reunião, aos 
vereadores, os pareceres da ANMP, CCDRC e do vice-presidente da federação das 
coletividades no que respeita ao apoio para despesas correntes. Podemos fazer outra 
reunião para, em conjunto, ver quais as medidas que podemos vir a implementar dentro 
da legalidade, bem como a questão do fundo de emergência que não tivemos tempo de 
tratar. 

 
 
A Sra. Presidente respondeu ao seguinte: 
 
➢ Saldo – a Câmara tem compromissos assumidos que ascendem a 15 milhões e 890 

mil euros. O dinheiro não está disponível, está comprometido.  
➢ Transferências - a Câmara substitui-se às responsabilidades do Governo sempre 

através de protocolos com a transferência de verbas na sua totalidade, com exceção 
do que se passou com o centro de saúde. Quando não assumimos as 
transferências, foi porque entendemos que não temos “estrutura”, nem condições 
para isso, daí termos também avançado com a reestruturação orgânica.   

➢ Parque escolar – estamos disponíveis para considerar no próximo orçamento, 
verba necessária para melhorar e requalificar o nosso parque escolar. 

➢ Skate parque - ainda não foi possível requalificar, mas é uma ambição que temos 
há algum tempo. 

➢ Baloiços adaptados – excelente proposta e vai ser atendida. Disse ainda que a 
requalificação para o parque dos Mártires vai contemplar essa valência. 

➢ Patinódromo - não colocou nenhum “emoji irritado” em lado nenhum, nem nunca o 
faria. O que me irrita é o tempo que demoramos a fazer as coisas, e se pudéssemos 
ultrapassar de forma mais rápida algumas das questões que surgem, o patinódromo 
já estaria feito. Estou preocupada com o facto de não haver ainda as condições 
necessárias para a prática desportiva. 

➢ Felicitações - tem muito gosto em receber na Câmara, aqueles que tão bem 
representam o Concelho. 

➢ Orçamento – quando se pedem contributos aos Srs. Vereadores, neste caso do 
MPM, para fazer o orçamento, digam agora, o que têm enviado para contribuir. 
Podem fazer propostas e definir prioridades para o concelho.  Não somos nós que 
estamos orgulhosamente sós, isso não é verdade. Trabalhamos em conjunto, com 
quem quer trabalhar connosco. 

 
 
 

  

 
A Sra. Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo das 16:00 horas às 16:20 horas. 
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ORDEM DO DIA 

 

 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 25, da reunião ordinária do dia 13 de julho de 2020 
 
669 - Presente a ata n.º 25, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 13 de 
julho 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 26, da reunião extraordinária do dia 23 de julho de 2020 
 
670 - Presente a ata n.º 26, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
23 de julho 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 27, da reunião ordinária do dia 27 de julho de 2020 
 
671 - Presente a ata n.º 27, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 27 de 
julho 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. 
 
 

4. Aprovação da ata n.º 28, da reunião extraordinária do dia 30 de julho de 2020 
 
672 - Presente a ata n.º 28, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
30 de julho 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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5. Aprovação da ata n.º 29, da reunião extraordinária do dia 19 de agosto de 2020  
 
673 - Presente a ata n.º 29, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
19 de agosto 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 30, da reunião ordinária do dia 24 de agosto de 2020 
 
674 - Presente a ata n.º 30, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 24 de 
agosto 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 
 
 

7. Proposta de constituição da Associação para a criação de um Parque de 
Ciência e Tecnologia na Marinha Grande  

 
 
A Sra. Presidente retirou este ponto da ordem do dia. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

8. Resumo de Tesouraria do dia 30 de setembro de 2020 
 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia trinta de setembro de dois mil e 
vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
15.025.224,32€ (quinze milhões, vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro euros e trinta e 
dois cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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9. Minuta de Protocolo de Parceria Programação Cultural em Rede – Projeto “À 
mesa também se canta”. Ratificação do Despacho n.º 388/CF/DAF/2020 de 25 
de setembro   

 
675 - Presente o despacho n.º 388/CF/DAF/2020, datado de 25 de setembro de 2020, da 
Presidente da Câmara Municipal, que se transcreve na íntegra: 
 
“Considerando a publicação do Aviso n.º CENTRO-14-2020-12 Programação Cultural em 
Rede, Domínio Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, que tem como objectivo e 
prioridade a concessão de apoios financeiros aos investimentos que visem promover a 
dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de 
diferenciação e competitividade dos territórios designadamente através da sua qualificação e 
valorização turística, tendo em vista o aumento da atratividade das regiões e a sua 
dinamização económica. 
 
Considerando que nos termos do referido aviso os municípios são entidades beneficiárias 
desde que a candidatura seja apresentada em parceria, envolvendo pelo menos três 
municípios. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande dispõe de atribuições nos domínios do 
património, cultura e ciência, nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 23.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande pretende submeter uma candidatura no 
âmbito do referido aviso com a epígrafe “À mesa também se canta” em parceria com os 
Municípios do Bombarral e Caldas da Rainha, assumindo-se como entidade líder, competindo-
lhe nesse âmbito a submissão da candidatura. 
 
Considerando que é condição específica do aviso a apresentação, à data da submissão da 
candidatura, de protocolo de parceria entre a entidade líder e os parceiros. 
 
Considerando que nos termos do Aviso, o prazo limite para a submissão de candidaturas é o 
dia 30.09.2020, próxima quarta feira, até às 18 horas. 
 
Considerando que a celebração de protocolos entre o município e outras entidades carece de 
deliberação do órgão executivo. 
 
Considerando que apenas hoje foram entregues e reunidos todos os elementos dos parceiros 
envolvidos nesta candidatura, existindo nesta fase maturidade do processo de candidatura, 
estando nesta data reunidas as condições para a celebração do protocolo. 
 
Considerando a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal está agendada para o dia 6 
de outubro de 2020, data após o dia limite para a submissão da candidatura. 
 
Considerando que nos termos do n.º 2 do art.º 41.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, podem ser 
convocadas reuniões extraordinárias com pelo menos 2 dias de antecedência. 
 
Considerando que na presente data, a convocação de reunião extraordinária determinaria a 
realização da mesma no dia que consubstancia a data limite para a submissão da 
candidatura, 30.09.2020, pondo em causa a possibilidade da sua apresentação em tempo, por 
ter de se proceder à submissão de diversos elementos em plataforma eletrónica e existir o  
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risco da não submissão atempada pelo tempo que fica disponível ou por eventuais 
constrangimentos no funcionamento da plataforma Balcão2020 nesse dia. 
 
Considerando o trabalho desenvolvido por todos os parceiros para a promoção deste projeto. 
 
Considerando a necessidade urgente de se proceder à submissão de candidatura até ao dia 
30 de setembro de 2020. 
 
Considerando que face ao exposto não é possível o cumprimento dos prazos legais 
preceituados no n.º 2 do art.º 41.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, para o agendamento de uma reunião 
extraordinária do órgão executivo para aprovação da minuta de protocolo a celebrar entre o 
Município da Marinha Grande e os Municípios do Bombarral e Caldas da Rainha no âmbito da 
parceria Programação Cultural em Rede – Projeto “À mesa também se canta”. 
 
Considerando que nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, a presidente 
da Câmara Municipal pode praticar quaisquer actos da competência da Câmara Municipal, 
ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião do órgão executivo realizada 
após a sua prática sob pena de anulabilidade. 
 
Assim, considerando o exposto e por entender que estão reunidos os pressupostos 
preceituados no n.º 3 do art.º35.º do RJAL, a saber, as circunstâncias excepcionais, por estar 
em causa a submissão de candidatura a Fundos Comunitários cujo conjunto de informação 
apenas hoje foi possível concluir, a urgência, por estar em causa a apresentação de 
candidatura conjunta dentro do prazo definido no aviso, aprovo a minuta de protocolo de 
parceria Programação Cultural em Rede – Projeto “À mesa também se canta”, anexa ao 
presente despacho, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
 
Mais determino, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
desta decisão seja dado conhecimento à Câmara Municipal na próxima reunião do órgão 
executivo para efeitos de ratificação do presente despacho.” 
 
A Câmara Municipal, apreciada a documentação anexa e concordando com o teor da 
mesma, delibera, de acordo com o artigo 35º n.º 3, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
ratificar o despacho nº 388/CF/DAF/2020 datado de 25 de setembro de 2020 da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Minuta de Protocolo de Parceria Programação Cultural em Rede – Projeto 
“Portugal Acústico – nos braços do património”. Ratificação do Despacho n.º 
389/CF/DAF/2020 de 25 de setembro  

 
676 - Presente o despacho n.º 389/CF/DAF/2020, datado de 25 de setembro de 2020, da 
Presidente da Câmara Municipal, que se transcreve na íntegra: 
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“Considerando a publicação do Aviso n.º CENTRO-14-2020-12 Programação Cultural em 
Rede, Domínio Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, que tem como objetivo e 
prioridade a concessão de apoios financeiros aos investimentos que visem promover a 
dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de 
diferenciação e competitividade dos territórios designadamente através da sua qualificação e 
valorização turística, tendo em vista o aumento da atratividade das regiões e a sua 
dinamização económica. 
 
Considerando que nos termos do referido aviso os municípios são entidades beneficiárias 
desde que a candidatura seja apresentada em parceria, envolvendo pelo menos três 
municípios. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande dispõe de atribuições nos domínios do 
património, cultura e ciência, nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 23.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande pretende submeter uma candidatura no 
âmbito do referido aviso com a epígrafe “Portugal Acústico – nos braços do Património” em 
parceria com os Municípios de Arruda dos Vinhos e Caldas da Rainha, assumindo-se como 
parceiro beneficiário e o Município de Arruda dos Vinhos como entidade líder, competindo-lhe 
nesse âmbito a submissão da candidatura. 
 
Considerando que é condição específica do aviso a apresentação, à data da submissão da 
candidatura, de protocolo de parceria entre a entidade líder e os parceiros. 
 
Considerando que nos termos do Aviso, o prazo limite para a submissão de candidaturas é o 
dia 30.09.2020, próxima quarta feira, até às 18 horas. 
 
Considerando que a celebração de protocolos entre o município e outras entidades carece de 
deliberação do órgão executivo. 
 
Considerando que apenas hoje foram entregues e reunidos todos os elementos dos parceiros 
envolvidos nesta candidatura, existindo nesta fase maturidade do processo de candidatura, 
estando nesta data reunidas as condições para a celebração do protocolo. 
 
Considerando a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal está agendada para o dia 6 
de outubro de 2020, data após o dia limite para a submissão da candidatura. 
 
Considerando que nos termos do n.º 2 do art.º 41.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, podem ser 
convocadas reuniões extraordinárias com pelo menos 2 dias de antecedência. 
 
Considerando que na presente data, a convocação de reunião extraordinária determinaria a 
realização da mesma no dia que consubstancia a data limite para a submissão da 
candidatura, 30.09.2020, pondo em causa a possibilidade da sua apresentação em tempo, por 
ter de se proceder à submissão de diversos elementos em plataforma eletrónica e existir o 
risco da não submissão atempada pelo tempo que fica disponível ou por eventuais 
constrangimentos no funcionamento da plataforma Balcão2020 nesse dia. 
 
Considerando o trabalho desenvolvido por todos os parceiros para a promoção deste projeto. 
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Considerando a necessidade urgente de se proceder à submissão de candidatura até ao dia 
30 de setembro de 2020. 
 
Considerando que face ao exposto não é possível o cumprimento dos prazos legais 
preceituados no n.º 2 do art.º 41.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, para o agendamento de uma reunião 
extraordinária do órgão executivo para aprovação da minuta de protocolo a celebrar entre o 
Município da Marinha Grande e os Municípios de Arruda dos Vinhos e Caldas da Rainha no 
âmbito da parceria Programação Cultural em Rede – Projeto “Portugal Acústico – nos braços 
do Património”. 
 
Considerando que nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, a presidente 
da Câmara Municipal pode praticar quaisquer actos da competência da Câmara Municipal, 
ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião do órgão executivo realizada 
após a sua prática sob pena de anulabilidade. 
 
Assim, considerando o exposto e por entender que estão reunidos os pressupostos 
preceituados no n.º 3 do art.º35.º do RJAL, a saber, as circunstâncias excepcionais, por estar 
em causa a submissão de candidatura a Fundos Comunitários cujo conjunto de informação 
apenas hoje foi possível concluir, a urgência, por estar em causa a apresentação de 
candidatura conjunta dentro do prazo definido no aviso, aprovo a minuta de protocolo de 
parceria Programação Cultural em Rede – Projeto “Portugal Acústico – nos braços do 
Património”, anexa ao presente despacho, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 
 
Mais determino, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
desta decisão seja dado conhecimento à Câmara Municipal na próxima reunião do órgão 
executivo para efeitos de ratificação do presente despacho.” 
 
A Câmara Municipal, apreciada a documentação anexa e concordando com o teor da 
mesma, delibera, de acordo com o artigo 35º n.º 3, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
ratificar o despacho nº 389/CF/DAF/2020 datado de 25 de setembro de 2020 da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
  

11. Candidatura “Centro Interpretativo de Arte Xávega e Cultura Avieira” - 
Abertura de conta bancária  

 
677 - Considerando que no dia 15 de outubro de 2019 foi submetida a candidatura “Centro 
Interpretativo de Arte Xávega e Cultura Avieira” no âmbito do Aviso de Concurso n.º 
02/2019, nos termos do previsto no Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento (FEEI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua 
redação atual, bem como na Portaria n.º 216/2016, de 5 de agosto na medida de execução 
da Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (EDL) . 
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Considerando que no dia 5 de setembro de 2020 a Câmara Municipal da Marinha Grande foi 
notificada da decisão de aprovação da candidatura nº MAR-04.03.01-FEAMP-0394. 
 
Considerando que foi requerido comprovativo de titularidade da conta bancária, para efeitos 
dos pagamentos dos apoios financeiros. 
 
Presente informação n.º 28/2020 de 30 de setembro de 2020, referente à abertura de conta 
bancária. 
 
Considerando que nos termos da alínea b) do artigo 17.º do Decreto Lei 192/2015, de 11 de 
setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 
Públicas é revogado o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprova Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais, com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1 relativos 
ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento. 
 
Considerando que “(…) A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do 
órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas 
simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro membro 
deste órgão em quem ele delegue (…)” é uma norma do controlo interno, plasmada no ponto 
2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande delibera, nos termos do ponto 2.9.10.1.2. do 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de Fevereiro, autorizar a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral 
de Depósitos com a designação “MAR2020-CENTRO INTERPRETATIVO”, na qual 
serão efetuados todos os movimentos financeiros da candidatura aprovada, sendo 
intervenientes na movimentação da mesma: 

− Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande; 

− Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, que substituirá a Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 

− Paula Cristina Madeira da Silva Serra, na qualidade de Assistente Técnica do 
quadro da Câmara Municipal 

− da Marinha Grande; 

− Janete Rato Fernandes, na qualidade de Assistente Técnica do quadro da 
Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. 20.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020  
 
678 - Presente proposta da 20.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
17.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 445.772,36 euros nos 
reforços e de 445.772,36 euros nas anulações. 
13.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 14.000,00 
euros nos reforços e de 14.000,00 euros nas anulações. 
11.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2020 no valor de 476.971,00 euros 
nos reforços e de 527.471,00 euros nas anulações. 
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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. 
 
 Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 20.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, constituída 
pela 13.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 11.ª Alteração ao Plano de 
Atividades Municipais para 2020, nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33.º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
APROVISIONAMENTO 
 
 

13. P.A. N.º 120/2020-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média 
tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública” - 
Abertura de procedimento de contratação pública.  

 
679 - Presente a requisição interna n.º 29735 e as informações n.º TF 11.2020 e n.º TF 
11.2020 A , ambas da Divisão de Qualidade de Vida, nas quais se manifesta a necessidade 
de se proceder à contratação do “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa 
tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública”, para o período de 12 meses, com 
início previsto a 1 de fevereiro de 2021. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Anexos e minuta do anúncio. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
1.094.932,18 euros, acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo 
que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, 
o que determina a adoção do procedimento de concurso público com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), para os efeitos do disposto no a artigo 38.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2020 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2021 e 2022 para a contratação do “Fornecimento 
de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação 
pública”, nas classificações orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020305, ações do 
PAM 2019/A/8  e 2019/A/186. 
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Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal, na sua sessão 16/12/2019, deliberou conceder autorização genérica 
prévia favorável para a assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 
de Junho, nos termos constantes da deliberação anexa ao processo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a proposta dos serviços e concordando com 
o teor da mesma, que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de 
acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 
e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) e 
o artigo 22º n.º 1 alínea a), ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o 
disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibera: 
 

a) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) Adoptar o procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia; 

c) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Anexos e a Minuta do Anúncio; 
e) Determinar que a adjudicação será feita por lotes, de acordo com o critério da 

proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do 
preço (mais baixo preço) apresentado a cada lote enquanto único aspeto da 
execução do contrato submetido à concorrência, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 
1 e o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), ambos do CCP; 

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
✓ Telmo Faria, Presidente; 
✓ Carla Lucas, Vogal; 
✓ Luciana Esteves, Vogal; 
✓ Edite Moniz, Vogal Suplente. 
✓ Sara Vidal, Vogal Suplente; 

g) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos termos 
do artigo 50.º n.º 5 alínea a) do CCP; 

h) Designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, o 
trabalhador Telmo Faria, o qual será substituído nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Luciana Esteves. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
  

14. P.A. N.º 121/2020-AP/DAF – “Contratação de seguros para o Município da 
Marinha Grande para o ano 2021” - Abertura de procedimento de contratação 
pública.  

 
680 - Presentes as informações n.º I/1680/2020 da DAF - Área de Património e n.º 
I/1687/2020 da DMC – Recursos Humanos, nas quais se manifesta a necessidade de se 
proceder à abertura de procedimento de contratação pública, com o seguinte objeto 
contratual: “Contratação de seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 2021”. 
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Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Anexos e minuta do anúncio. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
290.400 euros, isento de I.V.A., sendo este o preço máximo que a entidade adjudicante se 
dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, o qual determina que seja 
adotado o procedimento de concurso público com publicidade internacional, nos termos dos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º1, alínea a), para os efeitos do disposto no artigo 
38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2020 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2020, 2021 e 2022, para a “Contratação de 
seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 2021”. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal, na sua sessão 16/12/2019, deliberou conceder autorização genérica 
prévia favorável para a assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 
de Junho, nos termos constantes da deliberação anexa ao processo. 
 
Considerando que por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, foi emitido parecer 
prévio favorável à “Contratação de seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 
2021” de acordo com o n.º 7 e 8 do artigo 68.º, da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a proposta da DAF - Área de Património e da 
DMC – Recursos Humanos, que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente 
deliberação, de acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 
38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, 
n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) 
e dd) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera: 
 

a) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
c) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Anexos e a Minuta do Anúncio; 
d) Que a adjudicação seja efetuada por lotes, de acordo com o critério da 

proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do 
preço (mais baixo preço) apresentado a cada lote enquanto único aspeto da 
execução do contrato submetido à concorrência, nos termos do art.º 46.º-A, 
n.º 1 e o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), todos do CCP; 

e) Adoptar o procedimento de concurso público com publicidade no Jornal 
Oficial da União Europeia; 

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
 Efetivos 
➢ Vânia Santos (Presidente) 
➢ Sandra Paiva (Vogal, substitui a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos) 
➢ Marina Freitas (Vogal) 
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Suplentes 
➢ Sara Coelho (suplente) 
➢ Catarina Silva (suplente) 

 
g) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos 

termos do artigo 50.º n.º 5 alínea a) do CCP; 
h) Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 

trabalhadora Vânia Santos, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Marina Freitas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

 
15. Aprovação do Projeto de Execução - “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS 

DA EB PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO - M. GRANDE” 
 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro questionou se a obra tinha a comparticipação total 
do Ministério da Educação?” 
 
A Sra. Presidente respondeu afirmativamente e caso o valor seja ultrapassado o Ministério 
transfere a restante verba. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
 
681 - Presente informação n.º MO/17/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 31 
de agosto de 2020, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação do projeto de execução, relativo à “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS DA 
EB PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO - M. GRANDE”, sita na Rua Fernando Pessoa n.º 6, 
freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
O presente projeto de execução assegura o cumprimento integral das disposições contidas 
no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Dec.-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, 
alterado pelo Dec.-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, assim como o estipulado na Portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de julho, e demais normas técnicas e legislação aplicável em vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou todos os elementos constantes do projeto 
de execução, e delibera aprovar, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea 
f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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16. Fundo Revive Natureza - Nomeação de novos interlocutores 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira “referiu que pela informação recebida percebemos que o 
motivo da substituição dos interlocutores da Camara no Fundo Revive Natureza foi por a 
técnica superior que tinha sido nomeada, ter ido para dirigente na Camara de Leiria. É o 
terceiro técnico superior que, durante este mandato, sai da nossa Camara para ir para chefe 
de divisão na Câmara de Leiria, é revelador do estado em que a nossa Câmara se 
encontra.” 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
682 - O Município da Marinha Grande celebrou protocolo com o Fundo Revive Natureza, 
criado pelo Decreto-Lei n.º 161/2019, de 25 de outubro, para a promoção da recuperação de 
imóveis devolutos inseridos em património natural. 
 
De forma a assegurar a interação corrente com a sociedade gestora daquele Fundo, foi 
nomeada, por deliberação de 13 de julho 2020, a técnica superior Dr.ª Catarina Carvalho. 
 
Nesta data, a referida técnica encontra-se a desempenhar funções de dirigente na 
Câmara Municipal de Leiria pelo que esta Câmara delibera nomear, em sua 
substituição, para exercer as funções de interlocutores, os técnicos superiores Dr.ª 
Helena Godinho e Arquiteto Miguel Figueiredo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

17. Req.º nº 1038/20, datado de 25/09/2020 - Proc.º n.º 354/20, datado de 25/09/2020 
– Junta de Freguesia de Vieira de Leiria 

 
683 - Presente pedido com o registo n.º 1038/20, datado de 25/09/2020, relativo à 
requalificação do edifício do “Balcão Estação dos Correios”, sito na avenida Marginal da 
Praia da Vieira, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o n.º 8144 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 5771-P, da freguesia de 
Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 354/20, com 
data de entrada de 25/09/2020, apresentado pela Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, 
com o NIPC 506 855 031, com sede no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 6, 
Vieira de Leiria, no âmbito do protocolo de cedência de utilização de espaços municipais 
estabelecido com o Município da Marinha Grande, a solicitar a emissão de parecer prévio, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7º 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; 
 
Presente título de utilização dos recursos hídricos, com o n.º L008769.2020.RH5A, emitido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente, válido até 20/05/2030; 
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Presente informação técnica, datada de 28/09/2020, que atesta encontrar-se o processo 
devidamente elaborado e instruído, cumprindo as normas legais e regulamentares 
aplicáveis. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
EMITIR, nos termos do n.º 2 do artigo 7.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, PARECER FAVORÁVEL 
à operação urbanística de  requalificação do edifício do “Balcão Estação dos 
Correios”, sito na avenida Marginal da Praia da Vieira, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 8144 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 5771-P, da freguesia de Vieira de Leiria e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 354/20, com data de 
entrada de 25/09/2020, apresentado pela Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, com o 
NIPC 506 855 031, com sede no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 6, Vieira 
de Leiria, no âmbito do protocolo de cedência de utilização de espaços municipais 
estabelecido com o Município da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

18. Req.º nº 1040/02, datado de 25/09/2020 - Proc.º n.º 355/20, datado de 25/09/2020 
– Junta de Freguesia de Vieira de Leiria 

 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro comentou que era dispensável a colocação do logo 
da Câmara no edifício. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
684 - Presente pedido com o registo n.º 1040/20, datado de 25/09/2020, relativo à 
requalificação do conjunto edificado do “Mercado das Peixeiras”, sito na avenida da 
Articulação, atualmente designada como avenida dos Pescadores, na Praia da Vieira, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6348 e 
inscrito na matriz predial rústica sob os artigos n.º 5168 e 5169, da freguesia de Vieira de 
Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 355/20, com data de 
entrada de 25/09/2020, apresentado pela Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, com o 
NIPC 506 855 031, com sede no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 6, Vieira de 
Leiria, no âmbito do protocolo de cedência de utilização de espaços municipais estabelecido 
com o Município da Marinha Grande, a solicitar a emissão de parecer prévio, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 7º 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; 
 
Presente informação técnica, datada de 28/09/2020, que atesta encontrar-se o processo 
devidamente elaborado e instruído, cumprindo as normas legais e regulamentares 
aplicáveis. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
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EMITIR, nos termos do n.º 2 do artigo 7.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, PARECER FAVORÁVEL 
à operação urbanística de  requalificação do conjunto edificado do “Mercado das 
Peixeiras”, sito na avenida da Articulação, atualmente designada como avenida dos 
Pescadores, na Praia da Vieira, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 6348 e inscrito na matriz predial rústica sob os 
artigos n.º 5168 e 5169, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, 
a que se reporta o processo n.º 355/20, com data de entrada de 25/09/2020, 
apresentado pela Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, com o NIPC 506 855 031, com 
sede no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 6, Vieira de Leiria, no âmbito 
do protocolo de cedência de utilização de espaços municipais estabelecido com o 
Município da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

19. Req.º nº 768/20, datado de 17/07/2020 - Proc.º n.º 18/20, datado de 24/01/2020 - 
Quinta do Monte Grande, Lda. 

 
685 - Presente pedido com o registo n.º 768/20, datado de 17/07/2020, relativo a ampliação 
de um estabelecimento de restauração, sito na rua do Fagundo, Albergaria, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 20791 e inscrito 
na matriz predial urbana sob os artigos n.º 4819 e 17980, e na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 3578, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 18/20, com data de entrada de 24/01/2020, apresentado por Quinta do 
Monte Grande, Lda., com o NIPC 506 745 856, com sede na rua da Carrasqueira, Lote 19, 
Parceiros, freguesia de Parceiros e Azoia e concelho de Leiria, a solicitar a aprovação do 
projeto de arquitetura respetivo; 
 
Presente parecer favorável da Infraestruturas de Portugal, datado de 12/06/2020, com a 
referência 2729168-007, referente ao processo n.º 4104LRA200508; 
 
Presente informação técnica, datada de 22/07/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser aprovado. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento relativo a ampliação de 
um estabelecimento de restauração, sito na rua do Fagundo, Albergaria, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 20791 e 
inscrito na matriz predial urbana sob os artigos n.º 4819 e 17980, e na matriz predial 
rústica sob o artigo n.º 3578, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 18/20, com data de entrada de 24/01/2020, 
apresentado por Quinta do Monte Grande, Lda., com o NIPC 506 745 856, com sede na 
rua da Carrasqueira, Lote 19, Parceiros, freguesia de Parceiros e Azoia e concelho de 
Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
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1. - Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos 
de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2. - Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como 
necessários ao bom acabamento da obra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 994/19, datado de 05/06/2019 - Proc.º n.º 199/19, datado de 05/06/2019 - 
Ana Margarida Delgado Simão e Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa 

 
686 - Presente requerimento n.º 994/19, datado de 2019/06/05, constante do processo 
camarário n.º 199/19, em nome de Ana Margarida Delgado Simão, com o NIF 220299994 
e de Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa, com o NIF 225629305, ambos com residência 
em rua Aquilino Ribeiro, n.º 18, moradia 9, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de "Construção de habitação unifamiliar, 
anexo e muros de vedação", a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua da Portela, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 12227 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 10593. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/09/04, a enquadrar 
devidamente a pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, , e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recairam, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de "Construção de habitação unifamiliar, anexo e muros de 
vedação", a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua da Portela, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o n.º 12227 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 10593, com 
o número de processo 199/19, com data de entrada em 2019/06/05, em nome de Ana 
Margarida Delgado Simão, com o NIF 220299994 e de Luís Filipe da Cruz Aguiar De 
Sousa, com o NIF 225629305, ambos com residência em rua Aquilino Ribeiro, n.º 18, 
moradia 9, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. O muro de vedação existente deverá recuar 1,60m para acomodar o passeio com a 

largura definida na planta de implantação. 
2. O passeio deverá ser executado em calçada de calcário com as dimensões de 

0,05mx0,05mx0,05m, após a execução de uma base em "tout-venant" com 0,15m de 
espessura. O lancil deverá ser em pedra de calcário com as dimensões de 0,15m 
(largura à vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base).  

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 4 do art.20.º 
do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades no prazo de seis meses a 
contar da data da notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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21. Req.º nº 1000/20, datado de 15/09/2020 - Proc.º n.º 113/20, datado de 22/04/2020 
- MLRZ - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. 

 
687 - Presente requerimento n.º 1000/20, datado de 2020/09/15, constante do processo 
camarário n.º 113/20, em nome de MLRZ - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA., com o NIPC 
513494340, com sede em Avenida Vítor Gallo, n.º 114, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de 
habitação multifamiliar e muros de vedação”, incluindo a "Demolição de edificação" 
existente, a levar a efeito na designada "Parcela a Destacar", a constituir através da 
operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 
Álvaro Duarte, n.º 17, lugar de Lameiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 20063 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 3028, dispondo da área de 2.587,00m2. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/09/30, que refere que o projeto de 
arquitetura se encontra apto a merecer aprovação. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de 
habitação multifamiliar e muros de vedação”, incluindo a "Demolição de edificação" 
existente, a levar a efeito na designada "Parcela a Destacar", a constituir através da 
operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
rua Álvaro Duarte, n.º 17, lugar de Lameiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 20063 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3028, com o número de processo 
113/20, com data de entrada em 2020/04/22, apresentado por MLRZ - SOCIEDADE 
IMOBILIÁRIA, LDA., com o NIPC 513494340, com sede em Avenida Vítor Gallo, n.º 114, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, e considerando os pareceres técnicos que 
sobre ele recaíram, a Câmara Municipal delibera, 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, deferir o mesmo, 
com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, do 

Projetos das Especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, nos 
termos do disposto no n.º 4 do art. 20.º do RJUE. 

2. Execução de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ne extensão total do prédio confinante com a rua 
Floristas Gravadores, com uma largura de 2,25m e gare de estacionamento com a 
largura de 2,50m. Os materiais a aplicar no passeio deverão prever calçada de 
calcário com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base em 
tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de betão com as 
dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base), 
podendo o passeio ser rebaixado na zona da entrada. 

3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 124,30m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua Floristas Gravadores, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à "Implantação", com o 
número "1AD1", datada de "agosto 2020", entregue a coberto do requerimento n.º 
1000/20, datado de 2020/09/15, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera: 
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1. Deferir a operação de destaque associada ao pedido de licenciamento apresentado, 

por se encontrarem reunidas as condições expressas no n.º 4 do art. 6.º do RJUE, 
dado o prédio se situar em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do 
destaque, confrontarem com arruamento público; 

 
2. Mandar emitir a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo predial, nos 
termos do n.º 9 do art. 6.º do RJUE, devendo nela constar a obrigatoriedade de 
inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes do destaque, por um 
período de 10 anos contados da data do mesmo, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do citado 
art. 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou comunicada qualquer obra de 
construção nessas parcelas.   
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. Req.º nº 597/20, datado de 05/06/2020 - Proc.º n.º 138/18, datado de 18/04/2018 - 
LUÍS MANUEL FERNANDES SOEIMA 

 
688 - Presente requerimento n.º 597/20, datado de 2020/06/05, constante do processo 
camarário n.º 138/18, em nome de LUÍS MANUEL FERNANDES SOEIMA, com o NIF 
146749537, com residência em Travessa da Portela, n.º 16, 1.º, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e 
ampliação de edifício habitacional com dois fogos”, incluindo o licenciamento da obra 
relativa à "Demolição de áreas ilegais" e a "Alteração de edifício habitacional" 
existente, sito no lugar de Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 2913 e omisso na matriz. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/09/30, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação 
de edifício habitacional com dois fogos”, incluindo o licenciamento da obra relativa à 
"Demolição de áreas ilegais" e a "Alteração de edifício habitacional" existente, sito no 
lugar de Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 2913 e omisso na matriz, com o 
número de processo 138/18, com data de entrada em 2018/04/18, em nome de LUÍS 
MANUEL FERNANDES SOEIMA, com o NIF 146749537, com residência em Travessa da 
Portela, n.º 16, 1.º, freguesia e concelho de Marinha Grande, e considerando os 
pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a Câmara Municipal delibera, 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, deferir o mesmo, com o condicionalismo da cedência para domínio público 
da faixa de terreno com a área de 19,50m2, ao longo da frente do prédio confinante 
com a Travessa da Portela, conforme configuração constante da peça gráfica 
correspondente à "IMPLANTAÇÃO SOBRE LEV.º TOPOGRÁFICO", com o número 
"Folha n.º 5", datada de "Janeiro 2020", entregue a coberto do requerimento n.º 
219/20, datado de 2020/02/06, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 
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Mais delibera informar o requerente que deverá apresentar, no prazo máximo de seis 
meses a contar da data de notificação, do Projetos das Especialidades e outros 
estudos necessários à execução da obra, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Req.º nº 852/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 266/20, datado de 10/08/2020 - 
FRUTEMBAL-PRODUCAO E EXPORT.DE EMBALAGENS, LDA. 

 
689 - Presente pedido com o registo n.º 852/20, datado de 10/08/2020, relativo a legalização 
de uma unidade industrial, situada na rua da Fábrica, n.º 10, Pilado, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19920 e inscrito na matriz 
predial urbana sob os artigos n.º 10046 e 11736 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 
8079, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 266/20, com data de entrada de 10/08/2020, apresentado por 
FRUTEMBAL-PRODUCAO E EXPORT.DE EMBALAGENS, LDA., com o NIPC 501 396 632, 
com sede em rua da Fábrica, n.º 10, Pilado, freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
 
Presente processo de regularização, com o n.º 3/16, apresentado ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 
de julho, que obteve, em sede de conferência decisória realizada a 27 de agosto de 2018, 
parecer favorável condicionado; 
 
Presente informação técnica, datada de 25/09/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
pedido de licenciamento relativo a  legalização de uma unidade industrial, situada na 
rua da Fábrica, n.º 10, Pilado, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 19920 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos 
n.º 10046 e 11736 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 8079, todos da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 266/20, 
com data de entrada de 10/08/2020, apresentado por FRUTEMBAL-PRODUCAO E 
EXPORT.DE EMBALAGENS, LDA., com o NIPC 501 396 632, com sede em rua da 
Fábrica, n.º 10, Pilado, freguesia e concelho da Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. - Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos 
de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2. - Cumprir os condicionalismos expressos na ata da conferência decisória realizada 
a 27/08/2018, que aprovou o processo de regularização extraordinária com o n.º 3/16, 
apresentado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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24. Req.º nº 666/20, datado de 22/06/2020 - Proc.º n.º 104/19, datado de 20/03/2019 - 
Maria Celeste Batista Dias Fernandes Neves e Augusto Batista Dias 

 
690 - Presente requerimento n.º 1354/19, datado de 2019/08/07, constante do processo 
camarário n.º 104/19, subscrito por Maria Celeste Batista Dias Fernandes Neves, com o 
NIF 505872617, com residência em rua Manuel Balseiro Guerra, n.º 36, 2.º esq., freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, e por Augusto Batista Dias, com o NIF 
196041970, com residência em rua Manuel Balseiro Guerra, n.º 45, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Legalização de alteração e ampliação de moradia e muros de vedação” existente, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua Álvaro Pereira da Silva, n.º 9, lugar de Casal 
Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 20396 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 20490-P, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2019/09/02. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/08/20, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Legalização 
de alteração e ampliação de moradia e muros de vedação” existente, a incidir sobre 
um prédio urbano sito na rua Álvaro Pereira da Silva, n.º 9, lugar de Casal Galego, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20396 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 20490-P, com o número de processo 104/19, com data de entrada em 
2019/03/20, apresentado por Maria Celeste Batista Dias Fernandes Neves, com o NIF 
505872617, com residência em rua Manuel Balseiro Guerra, n.º 36, 2.º esq., freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, e por Augusto Batista Dias, com o 
NIF 196041970, com residência em rua Manuel Balseiro Guerra, n.º 45, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Execução de passeio público na extensão total do prédio confinante com a rua 

Álvaro Pereira da Silva, com a largura de 1,50m. Os materiais a aplicar no passeio 
deverão ser idênticos aos da envolvente, ou seja, lancil de calcário com 0,13m 
(largura à vista) e 0,20m (altura). Deverá prever a colocação de calçada em pedra 
calcária de 0,05mx0,05mx0,05m. O espelho do lancil deverá ficar a 0,12m acima do 
pavimento, devendo rebaixar para 0,04m na entrada do prédio numa distância 
mínima de 3,50m. Na execução do passeio, deverá ser considerada a colocação de 
película de plástico preto entre a camada base e a almofada de assentamento, de 
modo a evitar o crescimento de ervas. Deverá ainda prever o remate entre o 
passeio e o pavimento existente em betuminoso. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 24,50m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Álvaro Ferreira da Silva, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação - 
Final”, com o número “Folha 2.1F”, datado de “Julho 2019”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 1354/19, datado de 2019/08/07, ficando a emissão da Autorização 
de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória 
do Registo Predial. 
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Mais delibera informar os requerentes do seguinte: 
1. 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. 

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. 
 
 

25. Req.º nº 793/20, datado de 23/07/2020 - Proc.º n.º 177/19, datado de 15/06/2019 - 
Nuno Manuel Santos Rosado 

 
691 - Presente requerimento n.º 793/20, datado de 2020/07/23, constante do processo 
camarário n.º 177/19, subscrito por Nuno Manuel Santos Rosado, com o NIF 186121342, 
com residência em beco dos Valentes, n.º 4, lugar de Engenho, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de construção de 
“Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito no 
lugar de Cova da Eira, lugar de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3673 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo número 8448, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por 
deliberação camarária datada de 2019/12/27. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/08/13 referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de construção 
de “Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito 
no lugar de Cova da Eira, lugar de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3673 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 8448, com o número de 
processo 177/19, com data de entrada em 2019/05/16, apresentado por Nuno Manuel 
Santos Rosado, com o NIF 186121342, com residência em beco dos Valentes, n.º 4, 
lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande,  com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente uma berma em calçada, entre o arruamento existente e o muro de 
vedação a construir. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 87,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua das Papoilas, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO e MURO FRONTAL”, 
com o número “2A”, datada de “NOV 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1940/19, datado de 2019/11/20, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 
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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. 
 
 

26. Req.º nº 891/20, datado de 18/08/2020 - Proc.º n.º 46/19, datado de 06/02/2019 - 
José Pedro Pereira Mendes 

 
692 - Presente requerimento n.º 891/20, datado de 2020/08/18, constante do processo 
camarário n.º 46/19, em nome de José Pedro Pereira Mendes, com o NIF 184835631, com 
morada em rua do Moinho, n.º 9, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação de 
moradia e construção de telheiro”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua do 
Moinho, n.º 9, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15436 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 8871, dispondo de projeto de arquitetura aprovado 
por deliberação camarária datada de 2020/03/23. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/08/24, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Alteração e 
ampliação de moradia e construção de telheiro”, a incidir sobre um prédio urbano, 
sito na rua do Moinho, n.º 9, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 15436 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 8871, com o 
número de processo 46/19, com data de entrada em 2019/02/06, em nome de José 
Pedro Pereira Mendes, com o NIF 184835631, com morada em rua do Moinho, n.º 9, 
lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
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. 
 
 

27. Req.º nº 850/20, datado de 07/08/2020 - Proc.º n.º 54/20, datado de 19/02/2020 - 
Ana Beatriz Rodrigues Valente 

 
693 - Presente requerimento n.º 850/20, datado de 2020/08/07, constante do processo 
camarário n.º 54/20, em nome de Ana Beatriz Rodrigues Valente, com o NIF 249618214, 
com residência em rua das Portas Verdes, n.º 25-A, 2.º drt., freguesia e concelho de Marinha  
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Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de "Construção de habitação 
unifamiliar, anexo e muros de vedação", incluindo a "Demolição de edificação" 
existente, a incidir sobre um prédio rústico 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 16927 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 1290, 
dispondo de projetod e arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2020/04/20. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/08/11 e de 2020/09/22, 
referentes respetivamente, aos projetos de especialidades e aditamento ao projeto de 
arquitetura apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de "Construção 
de habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação", incluindo a "Demolição de 
edificação" existente, a incidir sobre um prédio rústico 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 16927 e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo número 1290, com o número de processo 54/20, com data de entrada em 
2020/02/19, em nome de Ana Beatriz Rodrigues Valente, com o NIF 249618214, com 
residência em rua das Portas Verdes, n.º 25-A, 2.º drt., freguesia e concelho de 
Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

28. Req.º nº 655/20, datado de 19/06/2020 - Proc.º n.º 49/20, datado de 14/02/2020 - 
Tiago Filipe Fernandes Cardoso 

 
694 - Presente requerimento n.º 655/20, datado de 2020/06/19, constante do processo 
camarário n.º 49/20, em nome de Tiago Filipe Fernandes Cardoso, com o NIF 219395187, 
com residência em Estrada do Guilherme, n.º 67, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de "Construção de 
habitação unifamiliar, muros de vedação, anexo e piscina", a incidir sobre um prédio 
rústico sito na rua dos Agostinhos, lugar de Guarda Nova, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
13348 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10568, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/04/20. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/26, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
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Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de "Construção 
de habitação unifamiliar, muros de vedação, anexo e piscina", a incidir sobre um 
prédio rústico sito na rua dos Agostinhos, lugar de Guarda Nova, Freguesia e 
Concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 13348 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 10568, com o número de processo 49/20, com data de entrada em 2020/02/14, 
em nome de Tiago Filipe Fernandes Cardoso, com o NIF 219395187, com residência 
em Estrada do Guilherme, n.º 67, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua dos 
Agostinhos, com a largura de 2,50m. Os materiais a aplicar no passeio deverão 
prever blocos de betão (pavê) com as dimensões de 0,20mx0,10mx0,05m, após 
execução de uma camada em areia com o,15m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 24,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua dos Agostinhos, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à "Implantação", referenciada como 
"Desenho n.º 1", datada de "fevereiro 2020", entregue a coberto do requerimento n.º 
273/20, datado de 2020/02/14, 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. 
 
 

29. Req.º nº 817/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 243/20, datado de 29/07/2020 - 
Isabel Maria da Guia Marques 

 
695 - Presente requerimento n.º 817/20, datado de 2020/07/29, constante do processo 
camarário n.º 243/20, subscrito por Isabel Maria da Guia Marques, com o NIF 107602962, 
com residência em rua Joaquim Domingues, n.º 1, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Demolição de um muro de vedação e 
execução de calçada em passeio público”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua 
Joaquim Domingues, freguesia e concelho de Marinha Grande, correspondente ao Lote n.º 3 
do Loteamento Urbano sito no lugar de Boavista, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 
24/85, datado de 27/11/1985, emitido em nome de “José Gomes”, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8307 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 13566. 
 
Presente parecer técnico dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
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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 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 “Demolição de um muro de vedação e execução de calçada em passeio 
público”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Joaquim Domingues, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, correspondente ao Lote n.º 3 do Loteamento Urbano 
sito no lugar de Boavista, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 24/85, datado de 
27/11/1985, emitido em nome de “José Gomes”, prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8307 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 13566, com o número de processo 243/20, com 
data de entrada em 2020/07/29, apresentado por Isabel Maria da Guia Marques, com o 
NIF 107602962, com residência em rua Joaquim Domingues, n.º 1, freguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

30. Req.º nº 862/20, datado de 11/02/2020 - Proc.º n.º 62/20, datado de 24/02/2020 - 
Armando Barria Mourão 

 
696 - Presente requerimento n.º 862/20, datado de 2020/08/11, constante do processo 
camarário n.º 62/20, em nome de Armando Barria Mourão, com o NIF 215704363, com 
morada em rua da Fábrica do Papel, n.º 42, união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira 
e Cortes, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, 
correspondente ao "Lote n.º 9" do Loteamento Urbano sito no lugar de Casal de Anja, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 5421 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 4825. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/08/18, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, 
correspondente ao "Lote n.º 9" do Loteamento Urbano sito no lugar de Casal de Anja, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 5421 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 4825, com o número de processo 62/20, com data de entrada  
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em 2020/02/24, em nome de Armando Barria Mourão, com o NIF 215704363, com 
morada em rua da Fábrica do Papel, n.º 42, união das freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes, concelho de Leiria. 
 
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. 
 
 

31. Req.º nº 939/20, datado de 01/09/2020 - Proc.º n.º 104/20, datado de 14/04/2020 - 
Tradilusa - Empreendimentos Imobiliários, Lda 

 
697 - Presente requerimento n.º 939/20, datado de 2020/09/01, constante do processo 
camarário n.º 104/20, em nome de Tradilusa - Empreendimentos Imobiliários, Lda., com 
o NIPC 507186508, com sede em Avenida do Vidreiro, n.º 156, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma 
moradia unifamiliar e muros de vedação”, a levar a efeito na designada "Parcela a 
Destacar", a constituir através da operação de destaque de parcela de terreno, a incidir 
sobre um prédio rústico sito na rua da Sede, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 3240 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 6211, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por 
deliberação camarária datada de 2020/07/27. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/09/03, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a levar a efeito na designada 
"Parcela a Destacar", a constituir através da operação de destaque de parcela de 
terreno, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua da Sede, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o n.º 3240 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 6211, com o número de 
processo 104/20, com data de entrada em 2020/04/14, apresentado por Tradilusa - 
Empreendimentos Imobiliários, Lda., com o NIPC 507186508, com sede em Avenida do 
Vidreiro, n.º 156, freguesia e concelho de Marinha Grande com o condicionalismo da 
realização de todo os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente o remate do passeio existente, em pavê (blocos de betão) idêntico ao 
existente nos passeios envolventes. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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32. Req.º nº 940/20, datado de 01/09/2020 - Proc.º n.º 124/20, datado de 06/05/2020 - 
Tradilusa - Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

 
698 - Presente requerimento n.º 940/20, datado de 2020/09/01, constante do processo 
camarário n.º 124/20, em nome de Tradilusa - Empreendimentos Imobiliários, Lda., com 
o NIPC 507186508, com sede em Avenida do Vidreiro, n.º 156, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma 
moradia unifamiliar e muros de vedação”, a levar a efeito na designada "Parcela 
Remanescente", a constituir através da operação de destaque de parcela de terreno, 
solicitada no âmbito do Proc. n.º 104/20, em nome do mesmo requerente, a incidir sobre um 
prédio rústico sito na rua da Sede, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 3240 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo n.º 6211, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por 
deliberação camarária datada de 2020/07/27. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/09/03, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a levar a efeito na designada 
"Parcela Remanescente", a constituir através da operação de destaque de parcela de 
terreno, solicitada no âmbito do Proc. n.º 104/20, em nome do mesmo requerente, a 
incidir sobre um prédio rústico sito na rua da Sede, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 
3240 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 6211, com o número de 
processo 124/20, com data de entrada em 2020/05/06, apresentado por Tradilusa - 
Empreendimentos Imobiliários, Lda., com o NIPC 507186508, com sede em Avenida do 
Vidreiro, n.º 156, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos 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. 
 
 

33. Req.º nº 1010/20, datado de 17/09/2020 - Proc.º n.º 263/19, datado de 24/07/2019 
- IMOLAZER - IMOBILIÁRIA, S.A. 

 
699 - Presente pedido com o registo n.º 1010/20, datado de 17/09/2020, relativo a 
construção de edifício misto de habitação coletiva, comércio e serviços, no terreno sito no 
gaveto formado pelas ruas Machado dos Santos e Campos Júnior, formado pelos prédios 
registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 275, 276, 277 
e 278 e inscritos na matriz predial urbana respetivamente sob os artigos n.º 3809, 3811, 110 
e 109, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 263/19, com data de entrada de 24/07/2019, apresentado por IMOLAZER -  
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IMOBILIÁRIA, S.A., com o NIPC 506 719 065, com sede na rua do Repouso, n.º 48, Casal 
Galego, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado 
em reunião de Câmara realizada a 1/06/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 25/09/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 29/09/2020, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo à 
construção de edifício misto de habitação coletiva, comércio e serviços, no terreno 
sito no gaveto formado pelas ruas Machado dos Santos e Campos Júnior, formado 
pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
os n.º 275, 276, 277 e 278 e inscritos na matriz predial urbana respetivamente sob os 
artigos n.º 3809, 3811, 110 e 109, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 263/19, com data de entrada de 24/07/2019, 
apresentado por IMOLAZER - IMOBILIÁRIA, S.A., com o NIPC 506 719 065, com sede 
na rua do Repouso, n.º 48, Casal Galego, 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 – 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. 
 
 

34. Req.º nº 1335/19, datado de 06/08/2019 - Proc.º n.º 281/19, datado de 06/08/2019 
- JOÃO CARLOS PASSAGEM FERREIRA 

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro comunicou o seu impedimento, nos termos do 
previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea b), do Código do Procedimento Administrativo, por 
motivos de índole familiar. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
700 - Presente processo camarário n.º 149/82, referente à "Operação de Loteamento 
Urbano com Obras de Urbanização", levada a efeito no lugar de Amieira, freguesia e 
concelho de MArinha Grande, à qual foi atribuído o Alvará de Loteamento n.º 17/83, datado 
de 2 de setembro de 1983, emitido em nome de "Amílcar dos Santos". 
 
Presente requerimento n.º 1335/19, datado de 2019/08/06, constante do processo camarário 
n.º 281/19, subscrito por JOÃO CARLOS PASSAGEM FERREIRA, com o NIF 210608200, 
com residência em rua da Juventude, n.º 55 H, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, inerente ao pedido de licenciamento da “Alteração de Loteamento 
Urbano”, a incidir sobre o designado "Lote n.º 22" do loteamento urbano sito no lugar de 
Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 
17/83, datado de 2 de setembro de 1983, emitido em nome de "Amilcar dos Santos", 
prevendo a alteração da área do lote, constituído com a área de 690,00m2 e apresentando 
na realidade a área de 855,00m2, bem como a definição das áreas de implantação e de 
construção no mesmo. 
 
Presente deliberação camarária datada de 2020/01/20, pela qual a Câmara Municipal 
deliberou sujeitar a discussão pública o pedido de "Alteração de Loteamento Urbano" 
referido. 
 
Presente Aviso (extrato) n.º 5947/2020, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 70, 
de 8 de abril de 2020, bem como avisos fixados nos lugares de estilo, pelos quais foi 
publicitada a pretensão requerida. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/09/30, a enquadrar devidamente a 
pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições para que a mesma seja 
submetida a deliberação camarária. 
 
Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela 
recaiu, a Câmara delibera deferir, nos termos do disposto no art. 27.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, a "Alteração à 
Licença de Loteamento Urbano”, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 17/83, datado 
de 2 de setembro de 1983, emitido em nome de "Amilcar dos Santos", prevendo a 
alteração da área do lote, constituído com a área de 690,00m2 e apresentando na 
realidade a área de 855,00m2, bem como a definição das áreas de implantação e de 
construção no mesmo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

35. Req.º nº 910/20, datado de 25/08/2020 - Proc.º n.º 72/20, datado de 28/02/2020 - 
MANUEL CARREIRA RODRIGUES BARROCA E ERMELINDA FERNANDES 
PEREIRA RODRIGUES BARROCA 

 
701 - Presente processo camarário n.º 414/76, referente à "Operação de Loteamento 
Urbano com Obras de Urbanização", levada a efeito no lugar de Figueiras, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, à qual foi atribuído o Alvará de Loteamento n.º 33/76, datado 
de 20 de abril de 1976, emitido em nome de "Joaquim Faustino Pereira". 
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Presente processo camarário n.º 999/2002, em nome de Manuel Carreira Rodrigues 
Barroca, referente à "Alteração de Loteamento Urbano", à qual foram atribuídos os 
Alvarás de Alterações n.º 05/2003, de 28/05/2003 e n.º 07/2003, datado de 18 de junho de 
2003. 
 
Presente requerimento n.º 910/20, datado de 2020/08/25, constante do processo camarário 
n.º 72/20, subscrito por MANUEL CARREIRA RODRIGUES BARROCA, com o NIF 
117857092 e por ERMELINDA FERNANDES PEREIRA RODRIGUES BARROCA, com o 
NIF 117857106, ambos com residência em rua das Figueiras, n.º 131, lugar de Figueiras, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, inerente ao pedido de licenciamento da 
“Alteração de Loteamento Urbano”, a incidir sobre o designado "Lote n.º 3" do loteamento 
urbano sito no lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo 
Alvará de Loteamento n.º 33/76, datado de 20 de abril de 1976, emitido em nome de 
"Joaquim Faustino Pereira", com posteriores alterações tituladas pelos Alvarás de 
Alterações n.º 05/2003, de 28/05/2003 e n.º 07/2003, datado de 18 de junho de 2003, 
prevendo a alteração dos parâmetros urbanísticos associados ao referido "Lote n.º 3", 
nomeadamente o aumento da cota de soleira, passando de 101,00m para 101,50m, ao 
aumento de um piso abaixo da cota de soleira, a eliminação da área a afetar a anexo 
integrando-a na área a afetar à habitação, passando a área de implantação de 145,70m2 
para 120,00m2 e a área de construção da habitação de 200,00m2 para 225,70m2. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/09/30, a enquadrar devidamente a 
pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições para que a mesma seja 
submetida a deliberação camarária. 
 
Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela 
recaiu, a Câmara delibera  deferir, nos termos do disposto no n.º 8 do art. 27.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, a 
"Alteração à Licença da Operação de Loteamento Urbano”, titulada pelo Alvará de 
Loteamento n.º 33/76, datado de 20 de abril de 1976, emitido em nome de "Joaquim 
Faustino Pereira", com posteriores alterações tituladas pelos Alvarás de Alterações 
n.º 05/2003, de 28/05/2003 e n.º 07/2003, datado de 18 de junho de 2003, requerida por 
MANUEL CARREIRA RODRIGUES BARROCA, com o NIF 117857092 e por ERMELINDA 
FERNANDES PEREIRA RODRIGUES BARROCA, com o NIF 117857106, ambos com 
residência em rua das Figueiras, n.º 131, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, prevendo a alteração dos parâmetros urbanísticos associados ao 
"Lote n.º 3", nomeadamente o aumento da cota de soleira, passando de 101,00m para 
101,50m, ao aumento de um piso abaixo da cota de soleira, a eliminação da área a 
afetar a anexo integrando-a na área a afetar à habitação, passando a área de 
implantação de 145,70m2 para 120,00m2 e a área de construção da habitação de 
200,00m2 para 225,70m2. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. Req.º nº 980/20, datado de 10/09/2020 - Proc.º n.º 121/09, datado de 02/04/2020- 
Gonçalo Nuno de Sousa Mateus 

 
702 - Presente requerimento com o n.º 980/20, datado de 10/09/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a indústria, sito na Rua da Indústria 
Metalúrgica, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de alteração e  
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licenciamento de construção de muro de vedação, titulada pelo alvará de obras de 
legalização e construção n.º 65/20, emitido em 07/09/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 22/09/2020, 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 da Indústria Metalúrgica, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Gonçalo Nuno de Sousa 
Mateus, com o NIF 189232250, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 

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

37. Req.º nº 888/20, datado de 17/08/2020 - Proc.º n.º 142/11, datado de 13/04/2011 - 
Carlos Alberto Fernandes Logrado 

 
703 - Presente requerimento com o n.º 888/20, datado de 17/08/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para as frações “B” e “C” destinadas a habitação, do edifício, sito 
na Rua Adolfo Leitão, n.º 43, S. Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
cuja construção foi licenciada no âmbito do processo camarário n.º 738/1985, subscrito por 
José Alberto Anahory Leite Perry Ferreira da Silva, titulada pelo alvará de construção n.º 
78/1987, emitido em 30/04/1987, com alterações licenciadas no âmbito do processo 
camarário n.º 142/11, tituladas pelo alvará de licença de legalização  n.º 65/11, emitido em 
20/07/2011. 
 
Presente parecer técnico datado de 24/09/2020, 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 a) 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. 
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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 na Rua Adolfo Leitão, n.º 43, S. 
Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Carlos 
Alberto Fernandes Logrado, com o NIF 129967980, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 

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

38. Req.º nº969/20, datado de 09/09/2020 - Proc.º n.º 300/18, datado de 23/07/2018 – 
Clotilde de Jesus Bazaréu – Cabeça de Casal da Herança  

 
704 - Presente requerimento com o n.º 969/20, datado de 09/09/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua Isabel Valgrande 
Parracho, n.º 7, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de 
alterações de moradia, construção de anexos e de muro de vedação, titulada pelo alvará de 
obras de legalização n.º 83/19, emitido em 22/10/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 24/09/2020, 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 Isabel Valgrande Parracho, 
n.º 7, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade da herança aberta por 
óbito de Clotilde de Jesus Bazaréu, com o NIF 741011280, com a seguinte 
composição: 
 

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

39. Req.º nº 996/20, datado de 14/09/2020 - Proc.º n.º 254/18, datado de 03/07/2018 – 
José de Jesus Ferreira Alves – Cabeça de Casal da Herança  

 
705 - Presente requerimento com o n.º 996/20, datado de 09/09/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua Cravos de Abril, 
n.º 13, Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de 
ampliação de moradia unifamiliar, titulada pelo alvará de obras de legalização n.º 56/20, 
emitido em 2020/08/24. 
 
Presente parecer técnico datado de 30/09/2020, 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 Cravos de Abril, n.º 13, 
Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade da herança 
aberta por óbito de José de Jesus Ferreira Alves, com o NIF 742960773, com a 
seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 

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

40. 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 

 
706 - Presente requerimento n.º 533/18, datado de 15/03/2018, respeitante ao 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 Liliana Sofia Ferreira Leal, com o NIF 223794589, residente na Rua das 
Andorinhas, n.º 15, freguesia e concelho da Marinha Grande, respeitante 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. 
 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de 02/04/2018, a 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 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 
habilitação aprovada pelo mesmo diploma legal; 
 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de na reunião de 28/05/2018, a 
informar que, tendo em conta os critérios definidos na Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de 
novembro, bem como o preenchimento da ficha de habilitação aprovada pelo mesmo 
diploma legal, e conforme auto de vistoria datado de 24/04/2018, ao imóvel 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, foi atribuído o nível de conservação MÉDIO 
correspondendo-lhe o coeficiente de conservação 2,94. 
 
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 Auto de vistoria datado de 08/09/2020, relativo à vistoria realizada em 07/09/2020. 
 
Após análise da pretensão e do auto de vistoria mencionado a Câmara delibera: 
 
Informar a requerente que, tendo em conta os critérios definidos na Portaria n.º 1192-
B/2006, de 03 de novembro, bem como o preenchimento da ficha de avaliação 
aprovada pelo mesmo diploma legal, e conforme auto de vistoria datado de 
08/09/2020, relativo à vistoria realizada em 07/09/2020, ao imóvel 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 propriedade de Liliana Sofia 
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Ferreira Leal, com o NIF 223794589, residente na Rua das Andorinhas, n.º 15, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, é atribuído o nível de conservação 
EXCELENTE correspondendo-lhe o coeficiente de conservação 5. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

41. Req.º nº 518/20 datado de 14/05/2020 - Proc.º n.º 335/18, datado de 13/08/2018 - 
Metalcobre - Comercialização de Metais Lda. 

 
707 - Presente requerimento n.º 518/20, datado de 14/058/2020, subscrito por Metalcobre - 
Comercialização de Metais Lda., com o NIPC 503 580 201, com sede na rua 2, n.º 51 - 
Pero Neto, freguesia e concelho de Marinha Grande, titular do processo de licenciamento de 
obras de urbanização n.º 335/18, com Alvará de Licença de Obras de Urbanização n.º 10/18, 
emitido em 19/11/2018, tendo em vista dotar o prédio sito na rua das Cavadinhas, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 16565 e inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande sob 
artigo n.º 906, considerando a execução da obra de construção de uma unidade industrial 
e muros, objeto de procedimento de comunicação previa a que corresponde o 
processo n.º 246/18, com as infraestruturas necessárias, mediante a requalificação da 
rua das Cavadinhas, ao longo da frente do terreno referido, assim como proceder à 
execução da rede pública de drenagem de águas pluviais ao longo dessa via e 
respetiva ligação à infraestrutura existente na rua do Lamarão da Embra, a solicitar a 
receção provisória das referidas obras de urbanização efetuadas. 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
08/09/2020, referindo que é possível proceder à receção provisória das obras de 
urbanização em causa. 
 
Após análise da pretensão, bem como do relatório da Comissão de Vistorias e do 
respetivo Auto de Receção Provisória, a Câmara delibera: 
 
Aceitar a Receção Provisória das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente, requalificação da rua das Cavadinhas, ao longo da frente do terreno 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16565 e 
inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande sob artigo n.º 906, assim 
como proceder à execução da rede pública de drenagem de águas pluviais ao longo 
dessa via e respetiva ligação à infraestrutura existente na rua do Lamarão da Embra, 
nos termos do disposto no artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e MANDAR LIBERTAR o 
montante de 27.492,75 €(vinte e sete mil quatrocentos e noventa e dois euros e setenta 
e cinco cêntimos), correspondente a 90% da caução prestada pela Garantia Bancária 
n.º 00125-02-2132568, datada de 5 de novembro de 2018, do Banco Comercial 
Português, S.A., no montante inicial de 30.547,50€ (trinta mil quinhentos e quarenta e 
sete euros e cinquenta cêntimos), como garante da boa e regular execução das 
respetivas obras de urbanização, ficando retido o montante de 3.054,75 € (três mil, 
cinquenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), até à receção definitiva das 
referidas obras de urbanização, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 4 e no n.º 
54 do artigo 54.º do RJUE, conforme quadro infra. 
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Componente 
Montante 

Inicial 
Redução 

Montante 
retido 

Rede de drenagem de águas 
residuais pluviais 

15.767,50 €  90% 14.190,75 €  1.576,75 € 

Infraestruturas viárias 14.780,00 €  90% 13.302,00 €  1.478,00 €  

 30.547,50 €   27.492,75 € 3.054,75 €  

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

42. E/9953/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de infraestruturas elétricas - EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, 
S.A. 

 
708 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/9953/2019, datado de 
2020/09/25, de ocupação da via pública, apresentado por EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, 
S.A., com o NIPC 504394029, para abertura de vala para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à execução de infraestruturas elétricas enterradas com a realização de 
abertura e fecho de vala na Av. José Gregório, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
numa extensão de cerca de 12m de pavimento. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2020/09/28, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala em 12,00 metros de pavimento para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes à execução de infraestruturas elétricas enterradas com a realização de 
abertura e fecho de vala a levar a cabo na Av. José Gregório, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições, com materiais 
de características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara 
Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário, devendo estes trabalhos de reposição 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, assim como toda a sinalização 
horizontal eventualmente danificada. 

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

43. E/8273/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de ramais domiciliários de gás natural- LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
709 - Presente requerimento com Presente requerimento com o registo de entrada número 
E/8273/2020, datado de 11/08/2020, de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua das Portas Verdes e na Rua Álvaro 
Domingues, freguesia e concelho de Marinha Grande, num total de 5,00 metros de 
pavimento. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, datado de 
08/09/2020, sobre o assunto. 
 
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: 
 
1 - Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala em 8,00 metros de passeio para realização de trabalhos em subsolo, referentes à 
Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua das Portas 
Verdes e na Rua Álvaro Domingues, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 

a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições, com materiais de 
características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara 
Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário, devendo estes trabalhos de reposição 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, assim como toda a sinalização horizontal 
eventualmente danificada. 

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

c) 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. 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

44. Rede de abastecimento de águas da Amieira - Fase 1 - CP n.º 03/2020 – 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 

 
 
710 - Presente Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra designada por 
“REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 24PG2020, de 1 de outubro 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 
“REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1”, em que é 
cocontratante o consórcio “PINTO & BRAZ, LDA/ CIVIBÉRICA – OBRAS CIVIS, SA”, 
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. 
 
 

45. Rede de abastecimento de águas da Amieira - Fase 2 - CP n.º 09/2020 – 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 

 
711 - Presente Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra designada por 
“REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 2”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 23PG2020, de 1 de outubro 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 
“REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 2”, em que é 
cocontratante o consórcio “PINTO & BRAZ, L.DA/ CIVIBÉRICA – OBRAS CIVIS, SA”, 
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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46. Rede de abastecimento de águas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - Fase 3 
- CP n.º 12/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução 
da obra 

 
712 - Presente Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra designada por 
“REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - 
FASE 3”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 25PG2020, de 1 de outubro 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 
“REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - 
FASE 3”, em que é cocontratante o consórcio “CIVIBÉRICA – OBRAS CIVIS, SA/ 
PINTO & BRAZ, 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. 

 
 

47. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 - Troço 1 – CP n.º 19/2020 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 
 
713 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA”, para a execução da obra designada por 
“CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 1”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 20PG2020, de 1 de outubro 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 
“CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 1”, em que é 
cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA”, 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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48. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 - Troço 4 Ciclovia do Aceiro – CP 
n.º 29/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da 
obra. 

 
714 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA”, para a execução da obra designada 
por “CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 4 CICLOVIA DO 
ACEIRO”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 21PG2020, de 1 de outubro 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 
“CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 4 CICLOVIA DO 
ACEIRO”, em que é cocontratante a firma “TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, 
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. 
 
 

49. Ampliação e remodelação da conduta de abastecimento de água na Rua do 
Brejo - Figueiras – CP n.º 30/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde 
para a execução da obra 

 
715 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “PINTO 
& BRAZ, LDA”, para a execução da obra designada por “AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO 
DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO BREJO - FIGUEIRAS”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 22PG2020, de 1 de outubro 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 
“AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 
RUA DO BREJO - FIGUEIRAS”, em que é cocontratante a firma “PINTO & BRAZ, 
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. 
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DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 

50. Isenção do pagamento de taxas 
 
716 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal a isenção 
do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 
-Licença especial de ruído para realização de Missa Campal, no Parque Mártires do 
Colonialismo, no dia 11 de outubro de 2020; 
-Licença para ocupação de espaço público. 

 
Presente a informação nº 24/AF, de 30 de setembro 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 b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e 
recreativas legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e 
associações de pais e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins 
lucrativos, com sede no concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no 
citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea b) do nº 3 e nº 6 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da 
Marinha Grande pela emissão da licença especial de Ruído e da licença de ocupação de 
espaço público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 

51. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, 
residente na Rua General Humberto Delgado, Bloco 32, R/C A, Casal de Malta, 
Marinha Grande  

  
717 - Presente requerimento com o registo de entrada E/8295/2020, datado de 11 de 
agosto, do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo sito na Rua General 
Humberto Delgado, Bloco32, R/c A, Casal de Malta, Marinha Grande, a solicitar o 
pagamento da dívida existente referente a rendas em atraso, em 18 prestações mensais.  
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Presente informação n.º I/1387/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 02 de setembro 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 917,69€ (novecentos e dezassete euros e sessenta e nove cêntimos), 
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 917,69€ (novecentos e dezassete euros e 
sessenta e nove 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 nº 1, do artigo 29.º, 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 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
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 917,69€ (novecentos e dezassete 
euros e sessenta e nove cêntimos) em 18 prestações mensais, sendo 17 prestações, 
no valor unitário de 50,00€ (cinquenta euros) e a 18ª, no valor de 67,69€ (sessenta e 
sete euros e sessenta e nove cêntimos) com entrada em vigor a partir de outubro do 
corrente ano.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

52. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade 2.º Esq, Bloco L, Casal de Malta - Marinha Grande  

 
718 - Presente informação n.º 1627 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
18 de setembro, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do 
valor da renda da habitação em epígrafe.  
 
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n.º3 do art. 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social;  
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Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que:  
T= Taxa de esforço  
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar  
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)”  
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria.  
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e, em 
conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação 
atual proceder à atualização do valor da renda da inquilina residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte:  
 
 MORADOR Andar/Bloco DATA 

CONTRATO 
RENDA/20 
(setembro) 

RENDA/20 
(novembro) 

Avenida da Liberdade 2.º Esq, Bloco L 28/06/2008 15,12€ 8,73€ 

 

Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de novembro de 2020.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

53. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade R/C Esq, Bloco L, Casal de Malta - Marinha Grande  

 
719 - Presente informação n.º 1593 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
15 de setembro, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do 
valor da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do art. 23.º da Lei n.º81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
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Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e, em 
conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação 
atual proceder à atualização do valor da renda da inquilina residente na fração 
identificada em epígrafe,  sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Andar/Bloco DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(setembro) 

RENDA/20 
(novembro) 

Avenida da 
Liberdade 

R/C Esq, Bloco L 15/09/2014 19,77€ 20,91€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de novembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
  

54. Revisão do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na Rua Prof. 
Melo Vieira, Bloco 7, 2.º Esq, Casal de Malta - Marinha Grande  

 
720 - Presente informação n.º 1594 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
15 de setembro, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor 
da renda da habitação em epígrafe. 
 
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do art.º 27.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande 
e a alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, há lugar à 
revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de alteração na composição ou nos 
rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o facto ao senhorio, no 
prazo máximo de 30 dias a contar da data de ocorrência; 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula: 
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e, em  
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conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação 
atual proceder à revisão do valor da renda do inquilino residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Andar/Bloco DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(setembro) 

RENDA/20 
(novembro) 

Rua Prof. Melo Vieira 2.ºEsq, Bloco 7 09/03/2020 29,01€ 18,81€ 

 

Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de novembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
  

55. Revisão do valor da renda mensal, correspondente à casa n.º 15 do Bairro do 
Camarnal (velho), Camarnal- Marinha Grande, por motivo de alteração nos 
rendimentos do agregado familiar  

 
721 - Presente informação n.º 1617 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
18 de setembro, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor 
da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º2 do art.º 27.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande 
e a alínea a) do n.º1 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, há lugar à revisão 
da renda a pedido do arrendatário nas situações de alteração na composição ou nos 
rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o facto ao senhorio, no 
prazo máximo de 30 dias a contar da data de ocorrência; 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
 
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e, em 
conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação 
atual proceder à revisão do valor da renda da inquilina residente na fração identificada 
em epígrafe,  sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
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MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(setembro) 

RENDA/20 
(novembro) 

Bairro do Camarnal 15 01/01/1989 122,93€ 75,12€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de novembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

56. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à 
família no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de abril e 30 de junho 
de 2020  

   
722 - Presente informação n.º I/1669/2020 datada de 22 de setembro de 2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da apreciação de 12 (doze) processos de 
candidatura, conforme estabelece o Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família no 
Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de 
outubro de 2018. 
 
Foram analisados 12 (doze) processos de candidatura no âmbito do Regulamento de Apoio 
à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da 
República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, conforme estabelece o nº 1 do artigo 
4º do citado Regulamento, com registo de entrada entre os dias 1 de abril e 30 de junho de 
2020, relativos ao 2º trimestre de 2020. 
 
Considerando que dos 12 (doze) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) ou b) 
do nº. 3 do artigo 4º do citado regulamento, 10 (dez) processos de candidatura cumprem as 
condições de atribuição do incentivo consagradas nas alíneas a) a f), do artigo 5.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, 
designadamente as candidaturas constantes e identificadas no Anexo A; 
 
Considerando que dos 12 (doze) processos que deram entrada, ao abrigo da alínea a) ou b) 
do nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 2 (duas) candidaturas, não permitem verificar o 
cumprimento cumulativo de todas as condições previstas nas alíneas a) a f) do artigo nº 5  
do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família, uma vez que as mesmas não 
foram instruídas com toda a documentação necessária à análise do processo, de acordo 
com o disposto no artigo 7º do  citado Regulamento,  devendo  ser realizada a audiência 
prévia aos interessados, com vista à comunicação da intenção de indeferimento, de acordo 
com o preceituado no nº 1 e no nº 2 do artigo 121º do Código do Procedimento 
Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015, designadamente as candidaturas 
constantes e identificadas no Anexo B; 
 
Considerando que a atribuição e pagamento do incentivo ao primeiro progenitor requerente 
identificado no Anexo A foi calculado com base nas alíneas a) a c) do nº 1 do artigo 6.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande; 
 
 
Deste modo e atendendo a que:  
 
a) Os processos originais a que se refere a informação se encontram na Divisão de 

Desenvolvimento da Cidadania, com a respetiva documentação; 
b) A dotação financeira necessária está prevista na Ação 2018/A/88. 
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A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera: 
 

a) Ao abrigo da alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e de acordo com o disposto no artigo 10.º do Regulamento de Apoio 
à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no 
Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, deferir 10 (dez) 
candidaturas, mencionadas nesta deliberação, constantes nos documentos 
em anexo -  Anexo A; 

b) A atribuição e pagamento do incentivo à natalidade ao primeiro progenitor 
requerente, nos processos identificados, calculado com base nas alíneas a) a 
c) do nº 1 do artigo 6.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à 
Família no Concelho da Marinha Grande, designadamente os constantes no 
Anexo A; 

c) A realização de audiência prévia de acordo com o preceituado nº 1 e no nº 2 do 
artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo publicado em 7 de 
janeiro de 2015, pelas razões supra indicadas e existindo intenção de 
indeferimento, designadamente a 2 (duas) candidaturas constantes no Anexo 
B;  

d) Definir as datas limite de entrega dos documentos comprovativos de despesa, 
a saber: 

 

Data limite de entrega de documentos para a 1.ª 
Tranche 

Até 15/11/2020 

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

Até 30/11/2020 

 
Mais delibera que a não apresentação dos referidos documentos dentro dos prazos 
estabelecidos, determina a caducidade automática da presente deliberação para os 
requerentes em incumprimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

57. Proposta de retificação/alteração do número de identificação fiscal - Grupo 
Desportivo Casa Águia Competição  

  
723 - Presente deliberação de Câmara Municipal de 7 de setembro de 2020, referente à 
atribuição de apoio ao Grupo Desportivo Casa Águia Competição, para Pesca Competição e 
Amadora, com o registo E/9575/2019-B, no valor de 1.000,00€. 
 
Presente informação com registo I/1585/2020, da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que foi detetado um erro no Número de 
identificação Fiscal da entidade, constante no processo de deliberação de Câmara Municipal 
de 7 de setembro. 
 
Assim, a Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao 
abrigo da competência conferida pelo artigo 174.º do Código de Procedimento 
Administrativo (CPA), delibera corrigir a deliberação de 7 de setembro e alterar o 
referido número de contribuinte da seguinte forma: 
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Onde se lê: 
 

 

Deve ler-se: 
 

 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

58. Protocolo de Cooperação entre a Administração Regional de Saúde do Centro, 
IP (ARSC) e o Município de Marinha Grande - Cedência de quiosque eletrónico 

 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
 
“ De acordo com os termos do protocolo proposto é obrigação do Município da Marinha 
Grande o seguinte: “No âmbito do presente Protocolo, tendo em vista a concretização dos 
fins que estiveram na base da sua celebração, o Município compromete-se a: 1. Proceder à 
aquisição do Equipamento (KIOSK Eletrónico) de acordo com as características acordadas, 
incluindo a instalação, parametrização e formação dos utilizadores em contexto de trabalho” 
- Qual o custo deste equipamento? Qual a comparticipação da ARS e do Município. 
- Este equipamento já foi adquirido? 
- Qual o financiamento total da aquisição deste quiosque? ARS candidatou-se ao 
financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) concedido pelo 
Sistema de Apoio à Modernização e Capitação da Administração Pública (SAMA) no âmbito 
do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) 
- Porque é que a minuta de deliberação se refere à cedência do quiosque quando o que se 
pretende é proceder à aquisição e depois cedência, isto é, primeiro a camara municipal tem 
que deliberar sobre a aquisição e só depois pela cedência ou será que a aquisição do 
quiosque já se realizou? 
- Onde está o enquadramento orçamental desta proposta?” 
 
A Sra. Presidente respondeu: 
 
Neste momento não há qualquer financiamento, o protocolo é para adquirirmos o 
equipamento no valor de 4055,00 € + Iva. No entanto vai procurara junto da ARS Centro 
obter mais respostas sobre a situação levantada pela Sra. Vereadora. 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE 

E/9575/2019-B 505233956 GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO 

REGISTO NIF ENTIDADE 

E/9575/2019-B 505233959 GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
724 - Presente proposta de protocolo de cooperação a celebrar entre a Administração 
Regional de Saúde do Centro, IP, (ARSC) e  o Município da Marinha Grande,  para a 
CEDÊNCIA DE QUIOSQUE ELETRÓNICO com o objetivo de promover e melhorar a 
acessibilidade aos cuidados de saúde na USF do Concelho de Marinha Grande, que se 
anexa e se dá por integralmente reproduzida; 
 
Presente informação jurídica com o seguinte teor: 
“Resulta da leitura do anexo I,  da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
na qual se estabelece o regime jurídico das autarquias locais, que são atribuições do 
município : a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 
designadamente, no domínio da saúde, conforme estatuído na alínea g) do nº 2 do art.º 23.º. 
Como preceituado na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do referido Regime Jurídico, compete à 
Câmara Municipal “Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 
parceria com entidades da administração central”, e, nos termos da alínea u) do nº 1 do 
artigo 33.º, do aludido regime, também “Apoiar atividades (…) de interesse para o município, 
incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças.” 
Assim, sendo interesse da Câmara Municipal ampliar e garantir uma resposta e apoio à sua 
população, assegurando a prestação de melhores cuidados de saúde e medidas de Saúde 
Pública adequadas, até face ao contexto atual da pandemia provocado pelo Covid-19, 
poderá, considerando o interesse público e a salvaguarda da saúde e bem estar da sua 
população, no desenvolvimento da atribuição que legalmente lhe está conferida no domínio 
da saúde, prevista na alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e 
no uso das competências previstas nas alíneas r) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo 
diploma, celebrar com a ARS Centro o protocolo supra identificado.” 
 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, nos termos das alíneas r) e u) , do n.º 1, do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, em conjugação com a alínea g), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo 
diploma, na sua redação atual, delibera: 
 
Aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação, para a cedência de quiosque 
eletrónico para promover e melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde na USF 
do concelho de Marinha Grande, a assinar entre A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 
SAÚDE DO CENTRO, IP (ARSC) E O MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE, cujo teor se 
anexa e se dá por integralmente reproduzido; 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

59. Habitação social - Praceta da Liberdade, Bloco 4, 3º dto, Casal do Malta - 
Violação de diversos deveres do arrendatário: rendas em atraso, ausência de 
higiene, salubridade e segurança da habitação e outros - Resolução do 
contrato de arrendamento - Audiência prévia 

 
725 - Presentes Informações n.º s 1005/2018 da DCD (Divisão de Cidadania e 
Desenvolvimento), n.º 106/2019 e n.º 191/2020 da DDC (Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania) e processo administrativo da DDC  enviado à DJA, respeitante à gestão do 
locado, relatando diversos incumprimentos contratuais por parte do arrendatário Hélder 
Filipe Pereira Marques, os quais vêm ocorrendo há já vários anos, e propondo a resolução 
do contrato de arrendamento. 
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Presente I/1476/2020 da Divisão Jurídica e de Apoio, de 25.08.2020, que aqui se dá, para 
todos os legais efeitos, como integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, que apreciou 
os factos e as provas existentes e conclui: 
 
➢ Que Hélder Filipe Pereira Marques tem violado, de forma reiterada e grave, vários 

deveres a que está obrigado, enquanto arrendatário: 
a)   O dever de pagamento atempado da renda, previsto no artigo 1038.º, alínea a) do 

Código Civil e na alínea j) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, de 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande; 

b)   O dever de apresentar justificação válida e documentalmente fundamentada, em 
caso de acumulação de vários meses em dívida, previsto na alínea k) do mesmo 
n.º 1 do art.º 29.º do referido Regulamento Municipal; 

c)  O dever de garantir o bom estado de conservação do mobiliário existente no fogo e 
o dever de garantir uma correta utilização das chaves do fogo previstos, 
respetivamente, nas alíneas g) e t) do mesmo n.º 1 do art.º 29.º do referido 
Regulamento Municipal; 

d) O dever de manter a habitação em bom estado de conservação, de higiene, de 
salubridade e de segurança e o dever de manter em boas condições de limpeza, 
de organização e de conservação o espaço interior e exterior da habitação e/ou 
espaços comuns do prédio, previstos, respetivamente, nas alíneas l) e m) do 
mesmo n.º 1 do art.º 29.º do referido Regulamento Municipal. 
 

➢ O incumprimento destes deveres por parte do arrendatário constituem fundamento para 
a resolução do contrato de arrendamento, pelo Município, nos termos do n.º 1 do artigo 
25.º da Lei n.º 81/2014, de 19.12 e do n.º 4 do artigo 29.º e das alíneas a) e  h) do n.º 1 
do artigo 32.º, do já mencionado Regulamento Municipal. 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes na informação I/1476/2020 e considerando que: 
 
a) Já foram concedidas ao arrendatário várias oportunidades para regularizar a 
situação da dívida respeitante às rendas em atraso, designadamente através de várias 
notificações que lhe foram enviadas, todavia não só o arrendatário não cumpriu 
nenhuma dessas notificações, como foi aumentando o valor da dívida; 
 
b) O arrendatário nem paga a renda da habitação ao Município, desde julho de 2016 
nem apresenta, para o efeito, qualquer justificação, facto que torna inexigível ao 
Município a manutenção do contrato de arrendamento, nos termos do n.º 3 do artigo 
1083.º do Código Civil; 
 
c) Apesar das diversas tentativas de contacto com o arrendatário, por parte dos 
serviços da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania,  quer por correio postal 
convocando-o para comparecer nos serviços, quer por telefone, quer ainda em 
deslocações ao prédio onde habita, este há mais de dois anos que não se encontra 
contactável e, de acordo com informações recolhidas pela DDC junto de vizinhos, 
nunca se encontra no locado durante o dia;  
 
d) O locado não possui instalado o contador de distribuição de água desde 09.05.2019 
nem possui fechadura, encontrando-se acessível à entrada e permanência de 
terceiros, configurando tal circunstância um problema de segurança quer para a 
habitação quer para o próprio prédio e seus moradores; 
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e) O locado apresenta-se permanentemente desorganizado, “sendo visível lixo, 
roupas, calçado etc amontoado e espalhado pelo chão”, existindo falta de higiene e 
cheiro nauseabundo proveniente do seu interior e detetável logo no patamar comum 
do prédio; 
 
f) Os comportamentos que o arrendatário tem vindo a adotar na utilização da 
habitação, violam, de forma grave e reiterada, os seguintes deveres legais e 
regulamentares: 
- O dever de pagamento atempado da renda, previsto no artigo 1038.º, alínea a) do 
Código Civil e na alínea j) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, de 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande; 
- O dever de apresentar justificação válida e documentalmente fundamentada, em 
caso de acumulação de vários meses em dívida, previsto na alínea k) do mesmo n.º 1 
do art.º 29.º do referido Regulamento Municipal; 
- O dever de garantir o bom estado de conservação do mobiliário existente no fogo e o 
dever de garantir uma correta utilização das chaves do fogo previstos, 
respetivamente, nas alíneas g) e t) do mesmo n.º 1 do art.º 29.º do referido 
Regulamento Municipal; 
- O dever de manter a habitação em bom estado de conservação, de higiene, de 
salubridade e de segurança e o dever de manter em boas condições de limpeza, de 
organização e de conservação o espaço interior e exterior da habitação e/ou espaços 
comuns do prédio, previstos, respetivamente, nas alíneas l) e m) do mesmo n.º 1 do 
art.º 29.º do referido Regulamento Municipal. 
 
g) O incumprimento destes deveres por parte do arrendatário, constitui fundamento 
para a resolução do contrato de arrendamento, pelo Município, nos termos do previsto 
no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 81/2014, de 19.12. e do n.º 4 do artigo 29.º e das 
alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 32.º, todos do já mencionado Regulamento Municipal. 
 
Delibera, ao abrigo da competência conferida pelo n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento 
de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município da 
Marinha Grande, e nos termos conjugados do n.º 3 do artigo 32º do referido 
Regulamento Municipal e alínea d) n.º 1 do artigo 112º do Código do Procedimento 
Administrativo, notificar, por edital, o arrendatário Hélder Filipe Pereira Marques que, 
pelas razões de facto e de direito atrás invocadas, é sua intenção exercer o direito de 
resolução do contrato de arrendamento celebrado com este Município, fixando-se em 
30 dias o prazo para proceder à desocupação da habitação e à entrega voluntária da 
mesma e das respetivas chaves, nesta Câmara Municipal. 
 
Notificado-o também de que, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º, dos nºs. 3 a 5 do artigo 
32.º e dos nºs. 1 e 2 do artigo 35.º, todos do já citado Regulamento Municipal: 
 
a) O direito de resolução do contrato de arrendamento não caduca mesmo que o 

arrendatário ponha fim às causas, acima elencadas, que fundamentam a decisão 
de resolução contratual. 

b) O incumprimento voluntário da obrigação de desocupação e entrega da habitação 
no supra prazo fixado, terá por consequência a tomada de posse da habitação, 
pelo Município, considerando-se abandonados a favor deste, quaisquer bens 
móveis deixados na mesma e que não sejam reclamados no prazo máximo de 60 
dias contados da tomada de posse, sem direito do arrendatário a qualquer 
indemnização. 
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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. 

d) Poderá pronunciar-se, por escrito, sobre o presente projeto de decisão de 
resolução do contrato de arrendamento, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia 
da afixação dos editais ou da publicitação no sítio institucional de Internet, 
consoante o que ocorrer em último lugar. 

e) A decisão final de resolução do contrato de arrendamento é suscetível de 
impugnação perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. 

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

 
 

60. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal – Concurso 
Público n.º 26/2020. Concurso deserto 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
 
“Esta ciclovia é a passagem aérea sobre a linha de caminho de ferro. Na opinião do 
executivo permanente, a que se deve o facto de não haver nenhuma empresa que responda 
ao concurso? 
 
* Será que o projeto não está percetível para os potenciais construtores? Recordo que não 
foi apresentado qualquer imagem 3D, e quando solicitei ouvi o argumento que não foi 
adjudicado imagens 3D à empresa a quem adjudicaram o projeto. 
. 
* será que 833.000 € para fazer um troço de poucas centenas de metro de ciclovia não é 
suficiente?” 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte: 
 
No primeiro concurso houve concorrentes, pelo que presumimos que devem ter entendido o 
projeto. Agora neste 2º concurso partimos com o valor médio do primeiro e ninguém 
concorreu. Não encontra uma explicação para o sucedido, talvez tenha sido por causa do 
período de Verão, de qualquer forma vamos fazer novo concurso com o mesmo preço base 
do último. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
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726 - Por deliberação camarária, de 23 de julho de 2020, foi determinada a realização de 
procedimento de concurso público para adjudicação da obra de “Ciclovia entre a Rua dos 
Carreirinhos e o Estádio Municipal”. 
 
De acordo com o relatório de análise de 21 de setembro de 2020, que fica anexo e se dá 
por integralmente reproduzido, é proposta a anulação do concurso por este se encontrar 
deserto. 
 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aquele relatório e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dele constantes, delibera, de acordo com os artigos 
148.º, n.º 4; 79.º, n.º 1, alínea a) e 80.º,  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, anular o 
procedimento de formação de contrato público  relativo à empreitada “Ciclovia entre a 
Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal” revogando a decisão de contratar de 
23/07/2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

61. Requalificação de Coberturas da EB Prof. Alberto Nery Capucho - M. Grande -
Concurso público n.º 32/2020. Deliberação inicial. 

 
 
727 - Presente informação com a ref.ª MO/18/2020 de 31 de agosto e projeto de execução, 
cuja coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, plano de segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de 
prevenção e de gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 196.450,00€ (cento e noventa e seis mil quatrocentos e 
cinquenta euros) e o prazo de execução é de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, , todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 
 

a) tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

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

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

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 
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e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição:  
Mauro Oliveira (Presidente), Miguel Figueiredo (Vogal), Isabel Alves 
(Secretário) e como suplentes Rui Vicente e Maria João; 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

62. Requalificação da Rua do Sol – Cedência de 79,30m² de terreno do Sr. Paulo 
Manuel Bandeira Roque 

 
728 - Para a execução da Requalificação da rua do Sol, foram realizados os contactos 
necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, 
que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio urbano 
propriedade de Paulo Manuel Bandeira Roque, NIF 161408478, que confronta a Norte com 
Rua de São Pedro de Moel, a Sul com Rua do Sol, a Nascente com Atrium e a Poente com 
Pedro José Bandeira Roque, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 2436. O proprietário 
do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 79,30m² solicitando que a área cedida 
para domínio público tenha como contrapartida, a Câmara fazer um muro com 0,90 em 
alvenaria e 0,70 em painéis de chapa no novo alinhamento, deverá ainda ser feito um portão 
em chapa com 3,00 metros de largura pintado de cor a escolher pelo proprietário aquando 
da sua execução. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 79,30m², do prédio urbano de que é proprietário o Sr. Paulo 
Manuel Bandeira Roque, inscrito na respetiva matriz e sob o artigo n.º 2436, que 
confronta a Norte com Paulo Manuel Bandeira Roque, a Sul com Rua do Sol, a 
Nascente com Atrium e a Poente com Pedro José Bandeira Roque, para a execução da 
Requalificação da rua do Sol, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à 
construção um muro com 0,90 em alvenaria e 0,70 em painéis de chapa no novo 
alinhamento, deverá ainda ser feito um portão em chapa com 3,00 metros de largura 
pintado de cor a escolher pelo proprietário aquando da sua execução, conforme 
consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo Vereador Carlos 
Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na sequência 
desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos 
competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

63. Requalificação da Rua do Sol – Cedência de 70,20m² de terreno do Sr. Pedro 
José Bandeira Roque 

 
729 - Para a execução da Requalificação da rua do Sol, foram realizados os contactos 
necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, 
que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio urbano 
propriedade de Pedro José Bandeira Roque, NIF 161408133, que confronta a Norte com 
Estrada Nacional, a Sul com caminho público, a Nascente com Rodolfo Dinis Alves e a  
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Poente com José Francisco Agostinho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 9356. O 
proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 70,20m² solicitando que a 
área cedida para domínio público tenha como contrapartida, execução de muro no novo 
alinhamento, reposição do portão existente, o muro será de 0,90 em alvenaria acima da cota 
do passeio, mais 0,70 em chapa tratada e pintada a preto, deverá ainda repor o corte da 
garagem existente no acrescento para norte, o muro deverá ser pintado de branco. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 70,20m², do prédio urbano de que é proprietário o Sr. Pedro José 
Bandeira Roque, inscrito na respetiva matriz e sob o artigo n.º 9356, que confronta a 
Norte com Pedro José Bandeira Roque, a Sul com Rua do Sol, a Nascente com 
Rodolfo Dinis Alves e a Poente com José Francisco Agostinho, para a execução da 
Requalificação da rua do Sol, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à 
construção um muro no novo alinhamento, reposição do portão existente, o muro 
será de 0,90 em alvenaria acima da cota do passeio, mais 0,70 em chapa tratada e 
pintada a preto, deverá ainda repor o corte da garagem existente no acrescento para 
norte, o muro deverá ser pintado de branco, conforme consta da ficha de contacto 
assinada pelo proprietário e pelo Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá por 
reproduzida, devendo o proprietário, na sequência desta cedência, promover a 
atualização da respetiva área junto dos serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

64. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase2 – Cedência de passagem de coletor 

 
 
730 - Para a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Amieira 
e Charneca da Amieira- Fase 2, foram realizados os contactos necessários à efetivação do 
acordo tendo-se,  nesta sequência,  elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos 
intervenientes, para passagem do coletor no terreno do prédio urbano propriedade de 
Esmeraldina Rodrigues Alfaiate, NIF 132788497,  de  Maria Eugénia Rodrigues Carreira 
Alfaiate, NIF 129981117 e de Vergílio Rodrigues Carreira Alfaiate, NIF 133630455, que 
confronta a Norte com Herdeiros de Mariana Barosa, a Sul com Lote 2, a Nascente com 
Herdeiros de Mariana Barosa e a Poente com Caminho Público, inscrito na respetiva matriz 
sob o artigo n.º 10218. Os proprietários do imóvel concordaram com a execução e servidão 
do coletor doméstico, na sua propriedade, para ligação dos emissários, tendo como 
contrapartida a limpeza dos terrenos nos próximos 5 (cinco) anos, e a incumbência de o 
município contactar a SIMLIS,  para esta reparar os danos que causaram nas manilhas na 
linha de água,  aquando da execução do emissário, causando inundações no terreno, no 
inverno. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência dos proprietários, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio urbano, de que são 
proprietários, Esmeraldina Rodrigues Alfaiate, NIF 132788497,  de  Maria Eugénia 
Rodrigues Carreira Alfaiate, NIF 129981117 e de Vergílio Rodrigues Carreira Alfaiate,  
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NIF 133630455, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 10218, que confronta a 
Norte com Herdeiros de Mariana Barosa, a Sul com Lote 2, a Nascente com Herdeiros 
de Mariana Barosa e a Poente com Caminho Público, para a execução da Rede de 
Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Amieira e Charneca da Amieira- Fase 
2, obrigando-se à limpeza do terrenos nos próximos 5 (cinco) anos e à incumbência 
de contactar a SIMLIS,  para esta reparar os danos que causaram nas manilhas na 
linha de água, aquando da execução do emissário, causando inundações no terreno, 
no inverno, conforme consta das fichas anexas elaboradas pelos nossos Serviços 
Técnicos, assinadas pelos proprietários e pelo Sr. Vereador Carlos Alexandre de 
Carvalho Caetano, e que aqui se dão por reproduzidas. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

65. “Concessão de exploração de cafetaria de apoio a diversos espaços culturais” 
- Revogação, por acordo, do contrato - Aprovação de Minuta de Acordo de 
Revogação de Contrato a celebrar - Revogação e anulação da deliberação 
camarária de 24 de junho de 2019 

 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho questionou se este acordo foi feito com o 
concessionário? Se já está tudo resolvido e pacificado?  
 
A Sra. Presidente respondeu que foi tudo acordado com o concessionário. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
731 - Presente informação I/1869/2019, de 13/09/2019 atualizada a 24-09-2019, da Divisão 
Administrativa e Financeira – Património, e respetivos 14 anexos que se dão por 
integralmente reproduzidos; 
 
Presente informação I/1731/2020, da Divisão Jurídica e de Apoio, pela qual se reaprecia o 
assunto, e na qual se conclui o seguinte: 
 
“…em consonância com a norma do art.º 331º do CCP aplicável, e acoberto da previsão da 
alínea a) nº 2 art.º 167º do CPA, querendo, a Câmara Municipal poderá revogar a 
deliberação camarária de 24 de junho de 2019, e deliberar a revogação do contrato de 
concessão de exploração de cafetaria de apoio a diversos espaços culturais, por acordo, a 
partir do dia 31 de dezembro de 2018. 
 
Para suprir a invalidade da referida minuta, por não acomodação dos preceitos do art.º 1. ° 
n.°4 alínea a) e do art.º 3.°. ambos do Código do IVA., e conforme o art.º 165º, nº 2 do CPA, 
pode a deliberação camarária do dia 24 de junho de 2019, que aprovou a minuta de acordo 
de revogação, ser alvo de anulação administrativa, reconstituindo-se a situação que existiria 
caso o ato anulável não tivesse sido praticado.  
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O órgão competente para esta decisão é a Câmara Municipal, nos termos referidos no ponto 
4 da presente, concomitantemente com os nºs 1 e 2 do art.º 169º do CPA. 
 
No respeito pelo estabelecido pelo nº 3 do art.º 331º do CCP aplicável, e materializando os 
efeitos da revogação, por acordo, do contrato de concessão de “Exploração de cafetaria de 
apoio a diversos espaços culturais” a 31 de dezembro de 2018 bem como  as orientações e 
normas de direito tributário emanadas da autoridade tributaria e do Código do IVA,,  se 
elaborou a minuta de acordo de revogação do contrato de concessão de  “exploração de 
cafetaria de apoio a diversos espaços culturais” em anexo. “ 
 
Presente Minuta de Acordo de Revogação do Contrato de Concessão de Exploração de 
cafetaria de apoio a diversos espaços culturais, a celebrar com o concessionário. 
  
A Câmara Municipal, depois de analisar a documentação e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito constantes na informação I/1731/2020, da Divisão 
Jurídica e de Apoio, ao abrigo das competências previstas na alínea f) do  n.º 1 do art.º 
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, para os efeitos da alínea b) do art.º 330º e nº 1,2 e 3 do 
art.º 331º do Código dos Contratos Públicos, na redação do Decreto-Lei n.º 149/2012, 
de 12 de julho, e no uso dos poder previstos no nºs 1 e 2 do art.º 169º do Código do 
Procedimento Administrativo, delibera: 
 
- Revogar a deliberação camarária nº 545 de 24 de junho de 2019, na parte em que 
aceita os efeitos da revogação do contrato por acordo a partir de 27 de fevereiro de 
2019, ao abrigo da alínea a) nº 2 art.º 167º do Código do Procedimento Administrativo; 
 
- Anular a deliberação camarária nº 545 de 24 de junho de 2019, para acomodação dos 
preceitos do art.º 1. ° n.°4 alínea a) e do art.º 3.°. ambos do Código do IVA., faculdade 
prevista no art.º 165º, nº 2 do CPA,   
 
- Não se opor à revogação do contrato por acordo com efeitos a 31 de dezembro de 
2018;  
 
Aprovar a minuta de Acordo de Revogação do Contrato de concessão de exploração 
de cafetaria de apoio a diversos espaços, em anexo, que se dá por integralmente 
reproduzida, a celebrar o concessionário. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 69 de 69 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 07/10/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 34 

 

 

 

 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17h20 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Paula Cristina Ascenso Moreira, técnica superior, 
vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro na redação atual. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


