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Aos dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte, por videoconferência, reuniu a 
Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira 
Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• José Luís Marques de Sousa; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho comunicou, nos termos 

do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, atualizadas, que 
por motivos de índole profissional, estará ausente no período compreendido entre 2 de novembro  
(inclusive) e 3 de novembro de 2020 (inclusive), pelo que solicitou a justificação da sua falta, 
sendo substituída pelo candidato da lista da CDU – Coligação Democrática Unitária, Senhor José 
Luís Marques de Sousa, uma vez que o candidato imediatamente a seguir na lista também 
comunicou o seu impedimento. 
    

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 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 31, da reunião ordinária do dia 07 de setembro de 2020 
2. Aprovação da ata n.º 32, da reunião extraordinária realizada nos dias 16 e 21 de 

setembro de 2020 
3. Aprovação da ata n.º 33, da reunião ordinária realizada no dia 21 de setembro de 

2020 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

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

5. Requerimento da Real Cristal Solutions, Lda. – Pedido de autorização para 
pagamento da primeira anualidade da taxa de utilização de instalações no centro 
Empresarial da Marinha Grande, em 4 prestações trimestrais, iguais e sucessivas. 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

6. Resumo de Tesouraria do dia 27 de outubro de 2020 
7. P.A. N.º 64/2019-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 

componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares de 13 
setembro de 2019 a 31 de julho de 2020” – Aprovação de serviços a menos e 
liberação de caução. 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

8. Proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e 
estabelecimento de medidas preventivas – Expansão da Zona Industrial da Marinha 
Grande 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

9. Req.º nº 2254/18, datado de 18/12/2018 - Proc.º n.º 10/18, datado de 15/01/2018 - 
Maria Lucília Fernandes de Almeida 

10. Req.º nº 388/20, datado de 10/03/2020 - Proc.º n.º 85/20, datado de 10/03/2020 - 
Subcilva – Sociedade de Construções, Lda 

11. Req.º nº 1953/19, datado de 21/11/2019 - Proc.º n.º 130/18, datado de 28/03/2018 - 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 

12. Req.º nº 403/19, datado de 27/02/2019 - Proc.º n.º 72/19, datado de 27/02/2019 - 
Troca de Sonhos, Lda. 

13. Req.º nº 510/20, datado de 11/05/2020 - Proc.º n.º 132/20, datado de 11/05/2020 - 
Caixa Económica Montepio Geral 

14. Req.º nº 889/20, datado de 18/08/2020 - Proc.º n.º 348/19, datado de 19/09/2019 - 
Preciosa Silva Carreira Bregieira Carriça 
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15. Req.º nº 1635/19, datado de 30/09/2019 - Proc.º n.º 360/19, datado de 30/09/2019 - 
Adriano de Jesus Carreira Rei 

16. Req.º nº 909/20, datado de 25/08/2020 - Proc.º n.º 315/19, datado de 2019/08/29 - 
Alain Gazzola e Isabel Cristina Simões Martins 

17. Req.º nº 929/20, datado de 28/08/2020 - Proc.º n.º 302/20, datado de 28/08/2020 - 
Vítor José da Silva Gomes 

18. Req.º nº 816/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 242/20, datado de 29/07/2020 – 
Rodrigape – Construções, Lda. 

19. Req.º nº 815/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 223/19, datado de 24/06/219 - 
Rodrigape – Construções, Lda. 

20. Req.º nº 1014/20, datado de 21/09/2020 - Proc.º n.º 343/20, datado de 21/09/2020 - 
Pedro Manuel de Figueiredo Franco 

21. Req.º nº 1047/20, datado de 29/09/2020 - Proc.º n.º 9/19, datado de 14/01/2019 - 
Maria Alice da Fonseca Simões Silva 

22. Req.º nº 367/20, datado de 06/03/2020 - Proc.º n.º 79/20, datado de 06/03/2020 - 
Jorge Manuel Marques de Sousa 

23. Req.º nº 1119/20, datado de 16/10/2020 - Proc.º n.º 396/20, datado de 16/10/2020 - 
Maria Olimpia de Oliveira Santos Silva - Cabeça de Casal da Herança de 

24. Req.º nº 1079/20, datado de 07/10/2020 - Proc.º n.º 12/20, datado de 23/01/2020 - 
de Espaçoplas – Indústria e Comercialização de Plásticos, S.A. 

25. Req.º nº 900/20, datado de 21/08/2020 - Proc.º n.º 145/17, datado de 17/04/2017 - 
Júlio Manuel Duarte Moleirinho 

26. Req.º nº 1025/20, datado de 23/09/2020 - Proc.º n.º 432/16, datado de 13/10/2016 - 
Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande 

27. Req.º nº 1169/20, datado de 28/10/2020 - Proc.º n.º 427/20, datado de 28/10/2020 – 
Construções Jesus e Pedro, Lda. 

28. Req.º nº 1008/20, datado de 16/09/2020 - Proc.º n.º 340/20, datado de 16/09/2020 - 
Ricardo Jorge Letra Faustino 

29. E/11004/2020 - 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. 

30. E/10792/2020 - 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 MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

31. Escalas de turnos das farmácias do Concelho da Marinha Grande para o ano 2021 – 
Emissão de parecer  

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

32. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à família 
no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de julho e 30 de setembro de 2020  

  
ATIVIDADE FÍSICA 

33. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2020  
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INTERVENÇÃO CULTURAL 

34. Proposta de fixação de preços de bilhetes para espetáculos a decorrer em 2021 na 
Casa da Cultura Teatro Stephens  

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

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

36. Habitação social - Rua Bairro do Camarnal, n.º 45, Camarnal – Maria Graciete Jesus 
Santos Almeida Glória - Projeto de resolução do contrato de arrendamento - 
Apreciação de alegações - Decisão final. 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

37. Reabilitação da rua da Escola Secundária - Boavista - Concurso público n.º 33/2020 
– Adjudicação. Ratificação de despacho 

38. PEDU - REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS 
EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS - Concurso público 
n.º 28/2020 –Aprovação de alterações ao projeto, mapa de quantidades final. 
Prorrogação de prazo. Ratificação do Despacho nº 425/2020, de 26 de outubro 

 
 
 

 

 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Sem inscrições. 
 
 

 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente começou por fazer um balanço da situação no concelho 
relativamente ao Covid. 
 

Referiu que tem partilhado informação com os Srs. Vereadores, e quer informar a população 
sobre o seguinte: 

• Existem 50 casos ativos; 

• 152 casos desde março; 

• 98 recuperados; 

• 4 óbitos (2 deles nos últimos dias). 
 

Todos têm de estar sensibilizados, ter os maiores cuidados, e por isso conta que a 
população do concelho se proteja a si e aos outros e que cumpram as regras da DGS. 
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Todos sabem que o executivo da CMMG tem estado em confinamento, devido a dois casos 
positivos, estando a cumprir a quarentena em casa, e os positivos estão a melhorar e sem 
sintomas. 
Dado que não entrámos na lista dos 121 concelhos, estamos a aguardar as informações da 
reunião de hoje do Primeiro Ministro com o Presidente da República para tomar as novas 
medidas adequadas. 
Na autarquia estão a ser atribuídas as máscaras diárias aos trabalhadores e também nas 
escolas. Está-se a funcionar em teletrabalho, com os constrangimentos que a situação traz, 
mas para a qual pede a compreensão dos munícipes. Tudo será feito para minimizar estes 
transtornos. 
 
 
Seguidamente pediu ao Sr. Vereador Carlos Caetano que fizesse a projeção para o 
concelho sobre os 240 casos por 1.000 habitantes. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano começou por dar as boas-vindas ao Sr. Vereador José 
Luís, e referiu que a partir do dia 31 de outubro se tem acompanhado esta projeção no 
nosso concelho, pelo que elaborou um quadro que descreveu assim: 
 

Hoje temos 137 casos por 1.000 habitantes, longe dos limites, mas desde o dia 31 até ao 
dia de hoje houve um grande aumento, pelo que se deve fazer um acompanhamento e ter o 
maior cuidado, porque atingir o número de 240 não será muito difícil.  
A situação é boa relativamente ao país, mas é fácil atingir esse número, e por isso têm de 
se implementar regras extra para não se atingirem esses números. 
Se agora não formos todos cuidadosos vai-se cair e isso não queremos. A monitorização 
diária está a ser feita. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que na reunião de trabalho agendada para sexta-feira este será 
um dos assuntos a abordar, até para poder colocar em orçamento as verbas que poderão 
ser necessárias para as novas medidas. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 
“1. Pandemia – Covid 19 

 
1.1. Situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
Na última reunião a Sr. Presidente não deu resposta a assuntos que lhe expus: 
Ações de eficácia interna 
- Que medidas foram adotadas internamente, na organização para fazer face ao Estado de 
calamidade? 
- Como estão a trabalhar as equipas, por turnos, em espelho, em teletrabalho? 
- Como se protegem os trabalhadores? 
- Como se garante que em modelos de trabalho flexíveis a produtividade da organização não 
decresça?  
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1.2. Zona de Concentração e Apoio à População-ZCAP específica para alojamento de 
pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada da doença 
COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento 
hospitalar. A presidente disse que tinha destinado o pavilhão 3.  
Gostava de visitar o espaço. Quando pode ser feita uma visita ao local? 
 
1.3. Propor uma bolsa de recrutamento de voluntários credenciados/habilitados para 
as ZCAP. 
  
1.4. Para quando uma reunião do executivo para adotar mais medidas? 
  
2. PDM 
Requeri em ata a documentação referente à primeira fase do PDM, os cadernos de 
caracterização diagnóstica, documento referente ao planeamento de todas as fases do PDM, 
documento em powerpoint.”  
 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião, e 
referiu o seguinte: 
 

• Quer desejar publicamente as melhoras à Vereadora Célia Guerra e a todos 
aqueles que estão nesta situação, e que se consiga parar a evolução desta 
pandemia no nosso concelho. 

• Também tem medidas a propor na reunião da próxima sexta-feira. 

• Tendo em conta o número de habitantes do concelho dos últimos censos de 2011, e 
na sequência do que o Vereador Carlos Caetano disse, quer deixar na memória de 
todos que se chegarmos aos 90 casos ativos iremos cair nos 240 por 1.000 
habitantes. 

 
Tendo em conta que a Sr.ª Vereadora remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o conteúdo da mesma. 
 
1. Vacinação contra a gripe. 
Este ano o SNS, em parceria com as farmácias portuguesas e as autarquias lançou um 
programa denominado: “Vacinação SNS local”. O objectivo é a vacinação gratuita de 
pessoas com mais de 65 anos. Este programa visa replicar aquilo que há 2 anos acontece 
no município de Loures, os idosos, são vacinados nas farmácias de proximidade evitando 
idas ao centro de saúde. No contexto de pandemia em que vivemos é ainda mais importante 
esta vacinação, recomendada pela DGS, e é ainda mais importante que aconteça em 
segurança, e que chegue ao maior número de pessoas possível. NO município de loures 
com este programa a vacinação chegou a mais 30% da população. Esta iniciativa do SNS e 
das farmácias portuguesas sé tem um problema, depende de um protocolo e da colaboração 
das autarquias! Este é um problema na Marinha Grande porque o nosso município, não 
aderiu! Os custos, suportados da vacinação seriam suportados pelos fundos destinados a 
COVID-19, mas o município da marinha grande, não aderiu! Porquê? Qual o motivo? Não 
entendemos!  
 
2. Após a última reunião verifiquei com agrado que o regulamento de taxas e licenças foi 
prontamente alterado. De facto, a nova redacção está melhor e mais justa para os 
munícipes, no entanto é para nós insuficiente.  
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Já desde novembro de 2019 que a situação dos cemitérios se tem vindo a agravar. Assim 
que tomamos conhecimento temos alertado para que a situação se resolva. Após a última 
reunião de câmara resolvemos elaborar uma proposta que deixo como sugestão para 
discussão, para que esta situação seja resolvida!  
 
Pressupostos da proposta: 
  
1. Atendendo a que o requerimento anterior era insuficiente e levava a dúvidas quando os 
munícipes requeriam o serviço: 
  
Inumação em covais com desmontagem de revestimento  
2. Atendendo a que, o reconhecimento da insuficiência referida em 1, levou à alteração do 
requerimento de inumação  
3. Atendendo a que, até ao momento da dita alteração de requerimento, os munícipes, não 
entendiam que era da sua responsabilidade a montagem do revestimento após as 
cerimónias fúnebres  
4. Atendendo a que, até ao momento da dita alteração de requerimento os munícipes não 
tinham conhecimento que eram os proprietários das campas os responsáveis por dano 
causados por terceiros, no momento de desmontagem de revestimento  
 
Assim propomos:  
 
1. Devido ao estado em que se encontram os cemitérios da Marinha Grande, propomos que, 
a câmara municipal, proceda a colocação dos revestimentos das campas cujos funerais 
ocorreram entre novembro de 2019 e outubro de 2020  
2. Da mesma forma propomos que a Câmara Municipal se responsabilize pelos 
prejuízos/danos causados nas sepulturas que resultam na não colocação das mesmas,  
3. Referimos ainda entendemos que deve haver um entendimento entre a Câmara Municipal 
e a entidade que atualmente gere os cemitérios, empresa que danificou as ditas pedras que 
se encontram por colocar  
 
Simultaneamente entendemos que  
1. Entendemos que a responsabilidade de recolocação das pedras tumulares deve estar a 
cargo da empresa que faz a desmontagem  
2. Entendemos que o regulamento não prevê essa taxa  
3. Entendemos que o requerimento não prevê essa taxa  
4. A fim de resolver este problema aos munícipes da montagem dos revestimentos 
propomos:  
 
a. Alteração pontual da tabela de taxas e licenças:  
- Criação do artigo 37.1: Inumação em covais com desmontagem e montagem de 
revestimento  
1 Sepulturas temporárias: 152,91  
2 Sepulturas perpétuas: 152,91  
(o valor resulta da seguinte fórmula: inumação sem desmontagem: 86,16, inumação com 
desmontagem: 119,57 - valor da desmontagem 33,441 - assumindo que o valor da 
montagem deve ser igual somei a desmontagem: 119,57 + 33,41 = 152,91)  
 
b. Alteração pontual ao contrato com a empresa que presta serviço para inclusão deste 
serviço e respectivo pagamento.  
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Uma vez que esta alteração não configura uma alteração substancial à tabela de taxas e 
licenças que há muito vem sendo reclamada, propomos que a mesma seja alterada no prazo 
máximo de 6 meses, sendo que esta alteração apenas é proposta no imediato para 
solucionar um problema existente desde novembro de 2019 e que tem a máxima urgência 
em ser resolvido. Desde já apelamos à revisão em baixa dos valores, afirmamos que não 
concordamos com estes valores, no entanto, como está configurada a tabela foi o valor que 
nos pareceu justo.  
 
Na última reunião eu disse que não ia abandonar este assunto até estar resolvido e assim o 
farei!  
 
 
3. Teatro à solta!  
No passado dia 24 de outubro assisti à peça de teatro da companhia de teatro: Teatro à 
Solta intitulada: Na língua de Camões.  
Fui convidada por um dos membros da companhia e tive o prazer de ir assistir, na 
colectividade da Comeira. A companhia de teatro é marinhense e já têm associação 
constituída!  
Fiquei impressionada com o talento dos atores (são apenas 4). Depois percebi que, apesar 
da companhia ser muito recente, os atores já têm muita experiência em outras companhias 
de teatro do Porto e Coimbra.  
 
A peça de teatro aborda a epopeia dos Lusíadas e é uma muito divertida comédia.  
Desde logo achei que seria muito interessante para alunos do 2/3 ciclo. Assim gostaria de 
propor à Sra Vereadora Célia e restante executivo que esta companhia de teatro tivesse 
oportunidade de ir à casa da cultura replicar a peça para os alunos das nossas escolas!!  
A câmara comprava a peça e estes actuavam para os alunos do concelho.  
 
Uma vez que não temos cinema, os teatros são insuficientes, os alunos não podem fazer 
visitas de estudo, não há convívios, não houve festa da cidade, nem semana da educação, 
nem festa da primavera... e até o desporto está limitado, esta seria uma forma da CM investir 
na cultura, na educação e devolver aos marinhenses e em particular aos nossos alunos 
alguma da sua merecida vida cultural.  
 
Quero ainda acrescentar que, antes de estar a fazer esta proposta já reuni com a companhia 
de teatro que desde logo se mostrou muito interessada e disponível. Explicaram-me que 
vieram para ficar, que estão dispostos a ajudar a movimentar a cultura e inclusive a dar a 
mão ao movimento associativo. Têm imensas ideias.  
Também tive conhecimento que têm uma peça infantil que vão apresentar na casa da cultura 
em novembro.  
Sra vereadora da cultura, faço um apelo para que possa assistir à peça e reunir com este 
grupo de jovens talentosos, e não deixe os nossos alunos perderem a oportunidade de 
assistir a uma peça que tenho a certeza que muito os divertirá a vai até tirar alguma carga 
aquilo que são os Lusíadas!”  
 
Antes de terminar, a Sr.ª Vereadora questionou ainda o Sr. Vereador Carlos Caetano 
sobre o seguinte: 
 

• Há novidades sobre o saneamento da Rua do Açude, na Albergaria? 

• E a vala pluvial, na Rua do Sol, já há prazo para a execução da obra?  
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 
“Desejo as melhoras à vereadora Célia e a todos os que estão infetados. Votos que voltem 
rapidamente ao normal. 
A preocupação é o agravamento nos últimos dias. Estivemos sempre com números baixos e 
agora a preocupação é que estamos a subir, já temos 50 casos ativos, ao contrário dos 
concelhos vizinhos que têm vindo a descer. 
É fundamental que a Sra. Presidente tome as devidas prevenções para agir e não reagir 
   

1. FELICITAÇÕES 
 
a. Felicito a empresa Imoinject, do grupo Imoplastic, foi ter sido reconhecida, pela 

CCDRC, como Empresa Gazela. Esta distinção é feita com base em informação 
económica disponível para 2018. O conceito de empresa “gazela” assumido 
internacionalmente corresponde a empresas jovens (constituídas há menos de 
cinco anos do início do período em observação) e com elevados ritmos de 
crescimento, sustentados ao longo do tempo. A Imoinject está vocacionada, 
enquanto unidade de produção, para a injeção de peças de geometrias 
complexas e em materiais de elevado desempenho. 

b. Felicitar o marinhense José Morais, treinador de futebol, por se ter sagrado este 
fim de semana, bi-campeão sul-coreano, pelo Jeonbuk. De referir que este é o 
segundo campeonato consecutivo. 
  

2. MUNICIPES – é meu dever questionar sobre problemas que os munícipes que dão 
conhecimento. São eles a razão de eu estar aqui. Têm sido muitos os que me 
abordam (e cada vez mais) e por isso gostaria que me informassem, para dar lhes 
conhecimento. 
 

a.    Vários munícipes me abordaram sobre uma rua já aqui falada inúmeras vezes, a 
perpendicular à Rua D. João Pereira Venâncio, que vai para a Imagran. Está num 
estado lastimável. Ouvimos repetidamente o vereador Caetano dizer que conhece o 
problema e que vai ser resolvido.  
Os munícipes questionam é para QUANDO? 
 

b.    Chegou-nos a informação que estão a acontecer roubos de madeira de pinhais na 
Marinha Grande, como exemplo na zona da Garcia. 
A Sra Presidente tem conhecimento deste assunto? Em caso afirmativo que 
procedimentos tomou, ou vai tomar? 
 

c.    Recebemos uma cópia da carta que o munícipe Sr. Artur de Oliveira enviou à Sra 
Presidente. Dado que a Sra. Presidente não nos atualiza sobre este processo tão longo 
e com consequências para o erário publico, não poderei deixar de agradecer ao Sr. 
Artur de Oliveira por me ter informado. 
Percebemos que houve uma reunião a 1 de setembro, onde ficaram acordados alguns 
pontos para que se procedesse à escritura e se deixasse de pagar os 600€ diários, que, 
segundo o munícipe, a Câmara posteriormente não aceitou. O que está em causa é a 
introdução na escritura duma cláusula de salvaguarda e compromisso, em como a 
Câmara assegura a realização das infraestruturas conforme acordado. Qual o motivo 
por que a Câmara não aceita esta clausula se a acordou com o munícipe? 
 
 

https://www.imoplasticgroup.pt/imoinject
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É natural que ao fim de 50 anos sem resolver este caso, o Sr. Artur de Oliveira, possa 
dizer que não acredita na Câmara porque esta durante todo este tempo “não agiu com 
seriedade e boa fé”. 
Lembra ainda o munícipe que a Câmara alterou os índices de construção após ter 
conhecimento da sentença e que recentemente construiu uma nova estrada alcatroada 
“sem as infraestruturas, sabendo que para cumprir a decisão do Tribunal vai ter que a 
destruir para fazer as infraestruturas que até constam no plano de obras que a Câmara 
me enviou.” 
Pergunta o Sr. Artur de Oliveira, e bem, o mesmo que todos os munícipes perguntarão: 
porque não se termina este processo de modo a parar o pagamento de 600€/dia e “a 
quem deve ser atribuída a responsabilidade dos custos desta obra por má gestão 
técnica e desperdício do dinheiro dos contribuintes?” 
  
 

3. Outros assuntos 
 

a.    Gostaríamos de saber que acordo fez a Sra Presidente com o ICNF para voltarem a 
colocar tranqueiras nas estradas da mata fechando-as aos marinhenses. 
Recordo que foi a Sra. Presidente que comprou os blocos de cimento, portanto são da 
Câmara. Colocaram-nos nas estradas da mata após os incêndios. Assim que o estado 
faturou 15 M€ com a madeira ardida, os blocos foram retirados. Agora, sem justificação 
aparente, voltaram a colocar os blocos de cimento no meio das estradas da mata, 
impedindo que os marinhenses e turistas possam ali passar e usufruir do que resta. A 
volta aos 7, quis o destino, que ficasse, por enquanto, com pinhal, sendo um local 
extraordinário para que o possamos desfrutar, porque está fechado com blocos de 
cimento. 
Que maldade fizeram os marinhenses para que não possam por ali passar de carro, 
fazendo recordar o tempo em que para entrar na mata necessitavam de passar as 
tranqueiras controladas pelos guardas florestais. 
 

b.     Cemitérios 
Da informação que nos chega, os problemas ainda não estão resolvidos? 
Tivemos mais uma queixa sobre os cemitérios que tem a ver com a proibição da nossa 
Câmara de utilização duma tenda, para cobertura da urna quando desce à terra. Dos 
cemitérios existentes nas redondezas apenas nos cemitérios da Marinha Grande não é 
permitido. Qual o motivo? 
 

c.    Continuamos sem respostas da Sra Presidente a inúmeras questões que interferem na 
vida das pessoas e teima em não resolver: 

• Sem respostas para o PEDU, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
que foi aprovado em 2015, aguardamos a lista de obras candidatadas, as que 
estão em execução e respetiva situação;  

• Sem respostas sobre o estudo a fazer para a FEIS 

• Sem respostas para a localização do Terminal Rodoviário; 

• Sem respostas para a requalificação do Parque da Mobil.”  
 
 
 
O Sr. Vereador José Luís de Sousa cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 

• Desejou rápidas melhoras a todos, nomeadamente à Vereadora Célia, e que 
rapidamente superem este momento com êxito. 
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• Quer também deixar um apelo de solidariedade a todos aqueles que na Marinha 
Grande passam dificuldades, porque esta pandemia é viral, mas atrás dela há uma 
pandemia social. 
A autarquia tem de estar atenta a estes problemas, que são sociais, e ver como dar 
o seu contributo. 
A questão central passa pelo reforço do SNS, e a autarquia pode continuar a 
sensibilizar para evitar que o surto se espalhe mais. 

• Também partilha de muitas das preocupações, nomeadamente com investimentos 
estratégicos para o nosso concelho. 
Vê que na FAE estão a ser feitos melhoramentos para a instalação do mercado. 
Significa que abandonámos a construção do mercado? 
Não será já neste mandato, mas é incompreensível não se ter conseguido, em 
tantos mandatos, resolver uma questão que é tão simples, até porque em todos os 
concelhos há um mercado. 

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

• Agradeceu as palavras de carinho e de apoio dos colegas, dos clubes e de todas as 
pessoas que as endereçaram. Está bem, sem sintomas, e deseja também a todos as 
melhoras. 

• Grupo Teatro à Solta – já reuniu com a Câmara, já se adquiriu um espetáculo para 
dia 20 de fevereiro, na Casa da Cultura.  
Sugeriram que os diretores dos agrupamentos estivessem presentes no sábado, e 
foi-lhes pedido que a peça pudesse ser levada aos agrupamentos (e não o 
contrário), e agora irão reunir. 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte: 
 

• À Sr.ª Vereadora Lara, sobre a Rua do Açude, na Albergaria – tem uma parte por 
fazer e ainda não há projeto. 
Está-se a terminar o grande projeto do saneamento das Trutas, e só a seguir se 
seguirão estes pequenos arruamentos, as chamadas “ilhas”, com 4/5 casas, e esta 
rua e outras semelhantes seguir-se-ão. 

• Rua do Sol – já recebeu o relatório sobre o dano do pluvial. Agora está-se em 
condições de lançar a obra da Rua do Sol e este problema vai ser resolvido. 

• Rua do Imagran – a obra faz parte do concurso 5/2020, que engloba diversas ruas, 
já foi adjudicada em agosto, houve uma reclamação, e espera que a consignação e 
início da obra seja feita nos próximos dias. 

• Carta do Sr. Artur Oliveira e a nova rua que diz que vai ser destruída. Não é assim. 
Esta carta chegou-lhe às mãos hoje, ao fim da manhã, não é antiga. 
As infraestruturas a criar são noutras ruas, e por isso não é necessário destruir a rua 
nova. 

• Tem o problema do terminal rodoviário a resolver. 
O executivo e o PS desde sempre que defenderam o terminal rodoviário, fazia parte 
do programa eleitoral. Fizeram o projeto, levaram o processo até ao fim, em linha 
reta, sem desvios, e quer fazê-lo, seja aqui ou noutro local.  
O mesmo não pode dizer do MpM, que em determinado momento mudaram de rumo 
e andaram aos ziguezagues, mas estão cá para os ouvir e às suas propostas, para 
resolver esta questão. Já chega! Agora são lágrimas de crocodilo. Vamos levar este 
assunto a direito! 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira pediu para responder ao Sr. Vereador Carlos Caetano. 
 
A Sr.ª Presidente disse que só deve voltar a falar para defesa da honra, mas pensa que o 
Vereador não o ofendeu, apenas deu a sua opinião. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que se sentiu ofendido, uma vez que não tem cara de 
crocodilo, pelo que pretende falar. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre os dois, tendo a Sr.ª Presidente dado então a 
palavra ao Sr. Vereador Aurélio Ferreira, pedindo que se cinja ao aspeto em que se sentiu 
ofendido. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que quando aprovaram o anteprojeto, e está em ata, 
confiou no Sr. Vereador, de que depois ia ser enviado o projeto. 
Aprovaram, com a CDU, nesse pressuposto, mas isso não foi feito.  
E o MpM não quer que todas as árvores do Parque Mobil sejam cortadas, e isso está 
naquele projeto.  
E também não estão de acordo, e a CDU também porque assim votou, que sejam eliminados 
os lugares de estacionamento. 
 
Seguiu-se novamente uma troca de palavras entre a Sr.ª Presidente e o Sr. Vereador 
Aurélio Ferreira. 
 
O Sr. Vereador prosseguiu, referindo o seguinte: 
“Este projeto é um projeto que não agrada à maioria dos marinhenses, e nós representamos 
uma grande maioria dos marinhenses. 
Não andam aqui a dizer uma coisa e outra, confiam no executivo permanente, e este não 
conseguiu cumprir a sua palavra. Esta é que é a verdade!”. 
 
A Sr.ª Presidente disse que ofensa da honra é aquilo que o Sr. Vereador Aurélio sabe fazer, 
quando diz que no seu mandato é que se cortaram mais árvores. Tem de ter cuidado no uso 
das palavras e não dar a volta às situações, como faz habitualmente. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente respondeu o seguinte às questões colocadas: 
 

• À Sr.ª Vereadora Ana, sobre a tomada de medidas – foi por isso que no início da 
reunião disse que se ia falar das medidas na reunião de sexta-feira. 
Internamente está-se a fazer trabalho em espelho, teletrabalho, organização das 
equipas com os chefes de Divisão, tentando minimizar o impacto negativo para a 
população, mas a verdade é que ele existe sempre. De seguida deu exemplos da 
resolução de algumas situações. 

• Proposta da bolsa de voluntários – está à espera da reunião de sexta-feira. 

• A ZCAP já está validada pela Segurança Social, Saúde e Proteção Civil, entidades 
com competência para avaliar a situação e com responsabilidades nesta matéria. 

• Facultar elementos sobre o PDM – vai ver com o Sr. Vereador, para atender ao 
pedido da Sr.ª Vereadora. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro interrompeu, para referir que quando 
pergunta que medidas foram implementadas internamente, o que quer saber é como 
cada uma das equipas de cada Divisão se organizou internamente. 
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A Sr.ª Presidente disse que não vai agora responder a essa questão, que vai deixar 
para sexta-feira. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que gostaria que a Sr.ª Presidente lhe 
respondesse sobre a visita ao espaço. 
 

A Sr.ª Presidente disse que como a Sr.ª Vereadora pediu para agendar, vai ser 
feito. 

 
 
A Sr.ª Presidente prosseguiu, respondendo o seguinte: 
 

• Vacinação, abordada pela Sr.ª Vereadora Lara – falou com a Associação de 
Farmácias, ARS Centro e ACES sobre a matéria, e ainda com os profissionais de 
saúde, porque havia queixa do atraso na chegada das vacinas ao Centro de Saúde.  
A Câmara tem este protocolo, com a Associação de Farmácias e com uma entidade, 
a Dignitude, em que a Câmara pagaria 6€ por vacina e o utente 0,25€, mas todo este 
material é gratuito. 
Vai enviar este protocolo para todos, para que o avaliem. 
Também queria este protocolo, mas depois de saber e contactar com todas estas 
entidades, e de ler uma carta de uma médica da ACES, achou que devia ponderar a 
situação, e por isso não se avançou, até porque as vacinas, entretanto, já chegaram 
ao Centro de Saúde. 

• Cemitérios – não se podem alterar taxas sem alterar os regulamentos. As campas 
são propriedade das pessoas, e a Câmara não vai intervir na propriedade dos 
outros. 
A Sr.ª Vereadora Lara enviou as suas propostas e os serviços darão as respostas 
jurídicas, embora até já se tenham pronunciado. 
Há um conjunto de regulamentos nos serviços, para alterar, e este é um deles. 

• Sr. Artur Oliveira – enviou hoje para a Câmara uma carta, e deu conhecimento a 
todos. 
Este assunto tem 50 anos, não é fácil de resolver, foi para Tribunal, que ditou a 
sentença.  
Tentou-se marcar a escritura em dezembro/2019, o Sr. Artur não pode estar 
presente, tentou-se marcar novamente este ano, não se realizou, e o Sr. Artur pediu 
ajuda para resolver um problema com as finanças. 
Foi proposto fazer uma intervenção em todas as infraestruturas.  
Há problemas a resolver com a marcação da escritura e com os advogados, pelo 
que se vai reservar a mais esclarecimentos. 

• ICNF – a forma como as coisas são ditas é para atingir quem não tem 
responsabilidades.  
A responsabilidade da colocação dos blocos é do proprietário, o ICNF. A Câmara 
não teve intervenção, apenas avisou que devia sinalizar os locais onde colocou os 
blocos de cimento. Já foi comunicado ao ICNF. 

• Uso da tenda nos cemitérios – não tem conhecimento de qualquer situação. Sabe 
que até já tem sido colocada, por isso não conhece qualquer situação. 

• Sobre a queixa da lenha, na Garcia – não tem conhecimento, e espera que a queixa 
tenha seguido para a entidade competente, neste caso a GNR.  

• Resposta ao Sr. Vereador José Luís – a Câmara não abandonou a construção do 
mercado, apenas teve de agir de imediato na situação de pandemia para que os 
vendedores pudessem continuar a trabalhar e a ter os seus rendimentos, e os 
munícipes pudessem ir ao mercado abastecer-se. Até tem a informação de que tem 
aumentado a afluência. Não é uma situação definitiva, é apenas de recurso. 
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A construção do mercado parece simples, mas não tem sido.  
Quando se aponta um local, e até já foi discutido na Assembleia Municipal, logo 
surgem divergências, e tem incessantemente pedido para que indiquem um local 
para onde pretendem a construção do mercado. 
A decisão do executivo, é sabido, é nos estaleiros, mas sempre pediu que 
apresentem propostas para o lugar onde durante 10 anos esteve o mercado das 
tendas. Está disponível, apenas pede que haja consenso, o que tem sido difícil. 

 
 
A seguir a esta intervenção gerou-se uma troca de palavras entre a Sr.ª Presidente e o Sr. 
Vereador Aurélio Ferreira, que queria falar. 
 
A Sr.ª Presidente não lhe deu a palavra, uma vez que depois de falar deu por terminado o 
período de antes da ordem do dia. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro também queria falar. 
 
A Sr.ª Presidente voltou a referir que o período de antes da ordem do dia terminou e que vai 
fazer um intervalo, e de seguida saiu da reunião.    
 
 
 

 

 
 
A Sr.ª Presidente interrompeu a reunião nesta altura, para um breve intervalo, das 16:10 
horas às 16:25 horas. 

 

 

 

 
 
 

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

 
 

1. Aprovação da ata n.º 31, da reunião ordinária do dia 07 de setembro de 2020 
 
A Sr.ª Presidente colocou a votação esta ata e perguntou se havia alguma questão. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que queria falar. Referiu que a Sr.ª Presidente 
tomou a liberdade de lhe cortar a palavra e abandonou a reunião. É uma situação 
inaceitável, que a Sr.ª Presidente, presidindo ao órgão, não deixe os elementos desse órgão 
colocar as suas questões no período de antes da ordem do dia. 
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A Sr.ª Presidente referiu que a Sr.ª Vereadora deve saber, e com o respeito institucional que 
lhe merece, que o período de antes da ordem do dia é de 60 minutos. É a Sr.ª Vereadora 
que não está a respeitar o regimento, está a falar, e neste momento está a fazê-lo 
novamente, quando pôs à votação um ponto, que é a aprovação de uma ata. É a Sr.ª 
Vereadora que não está a respeitar o órgão e a si.  
Enquanto Presidente da Câmara, não vai abdicar do cumprimento do regimento municipal, 
assim como é feito na Assembleia Municipal, onde todos o fazem. 
A Sr.ª Vereadora é que não está a cumprir.  
Como agora se está na ordem do dia, no ponto 1, perguntou se a Sr.ª Vereadora tem alguma 
coisa a dizer. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que aquilo que tem a dizer é que nos dias de 
hoje esta situação é inaceitável. 
 
A Sr.ª Presidente disse que os Srs. Vereadores têm de aprender a respeitar o órgão.  
A Sr.ª Vereadora sabe e conhece bem as normas, e por isso também o deverá saber 
respeitar. Quando está no uso da sua palavra final quer que seja respeitada, mas a Sr.ª 
Vereadora entende que a deve interromper. 
 

 
 
Dito isto, a Sr.ª Presidente referiu que vai voltar a colocar a votação o ponto 1. 
 
754 - Presente a ata n.º 31, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 07 de 
setembro 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 maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 
Vereador José Luís Sousa, por não ter estado presente na reunião. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 32, da reunião extraordinária realizada nos dias 16 e 21 de 
setembro de 2020 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira solicitou a inclusão em ata das questões que colocou nos 
pontos 9 e 10, bem como das respostas dadas pela Sr.ª Presidente. 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai ser feita essa correção e colocou a votação a ata. 
 
755 - Presente a ata n.º 32, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada nos 
dias 16 e 21 de setembro 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 maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 
Vereador José Luís Sousa, por não ter estado presente na reunião. 
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3. Aprovação da ata n.º 33, da reunião ordinária realizada no dia 21 de setembro 
de 2020 

 
756 - Presente a ata n.º 33, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 21 de 
setembro 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 maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 
Vereador José Luís Sousa, por não ter estado presente na reunião. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
 

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

 
757 - Presente requerimento datado de 12 de outubro de 2020, da sociedade NJV – 
Contabilidade e Gestão, Lda., com o NIPC 510081371 e sede na Avenida 1º de Maio, nº 191, 
2430-210 Marinha Grande, com registo de entrada E/10699/2020, solicitando o 
cancelamento do pedido de autorização para utilização da “Fração A” ou, em alternativa, a 
“Fração B”, com uma área, respetivamente, de 231,51mts2 e de 126,22mts2, do Centro 
Empresarial da Marinha Grande por entender que, por razões de caráter estratégico e de 
equilíbrio financeiro, não é oportuna a transferência da sua atividade, nos termos que 
inicialmente fundamentaram o seu pedido anterior.  
 
Presente deliberação da Câmara Municipal, datada de 7 de setembro de 2020 em que foi 
concedida autorização à empresa para utilizar instalações no Centro Empresarial com 
caráter duradouro.  
 
Presente informação nº I/1852/2020, datada de 20/10/2020, do GAEE-Gabinete de Apoio ao 
Empresário e Empreendedorismo da autarquia, que apreciou o pedido de cancelamento do 
pedido da empresa NJV – Contabilidade e Gestão, Lda., tendo em conta as razões evocadas 
pela empresa.  
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com a informação técnica n.º 
I/1852/2020, do GAEE, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à 
ata, delibera considerar sem efeito a sua deliberação datada de 7 de setembro de 2020 
e considerar assim cancelado, o pedido formulado pela empresa NJV – Contabilidade 
e Gestão, Lda., de cedência de instalações no Centro Empresarial da Marinha Grande, 
para nela instalar o seu escritório sede e ali desenvolver a sua atividade junto das 
empresas.  
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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5. Requerimento da Real Cristal Solutions, Lda. – Pedido de autorização para 
pagamento da primeira anualidade da taxa de utilização de instalações no 
centro Empresarial da Marinha Grande, em 4 prestações trimestrais, iguais e 
sucessivas. 

 
 
758 - Presente requerimento da sociedade Real Cristal Solutions, Lda., com o NIPC 
515920363, com sede no Beco da Avenida José Gregório, nº 4, 2º Dto., 2430-275 Marinha 
Grande, com registo de entrada E/9285/2020, na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de 13 de junho de 2020, que concedeu autorização à empresa para utilização da 
“Fração C”, com uma área de 78,86mts2, no Centro Empresarial da Marinha Grande, 
solicitando que lhe seja autorizado o pagamento da primeira anualidade da taxa de utilização 
das referidas instalações, em 4 prestações trimestrais.  
 
Presente informação nº I/1851/2020, datada de 20/10/2020, do GAEE-Gabinete de Apoio ao 
Empresário e Empreendedorismo da autarquia, que apreciou e enquadrou o pedido nas 
normas regulamentares ínsitas no Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha 
Grande em vigor, e que propõe o seu deferimento.  
 
A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e concordando, na íntegra, com a 
informação técnica nº I/1851/2020, do GAEE, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida e que fica anexa à ata, e no uso da competência conferida pela alínea d), 
do n.º 1 do art.º 17.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha 
Grande, delibera conceder à sociedade Real Cristal Solutions, Lda., com o NIPC 
515920363, com sede no Beco da Avenida José Gregório, nº 4, 2º Dto., 2430-275 
Marinha Grande, autorização para o pagamento da primeira anualidade da taxa de 
utilização da “Fração C” com uma área de 78,86mts2, do Centro Empresarial da 
Marinha Grande, no valor de 3.540,50€, em 4 prestações trimestrais, iguais e 
sucessivas, nos termos e condições fixadas nos nºs. 3 a 8 do mesmo citado art.º 17.º, 
que aqui se dão, para todos os legais efeitos, por integralmente reproduzidos.  
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
6. Resumo de Tesouraria do dia 27 de outubro de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e sete de outubro de dois 
mil e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
15.003.543,11€ (quinze milhões, três mil quinhentos e quarenta e três euros e onze 
cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 



 

Página 19 de 57 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 02/11/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 37 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. P.A. N.º 64/2019-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares 
de 13 setembro de 2019 a 31 de julho de 2020” – Aprovação de serviços a 
menos e liberação de caução. 

 
759 - Na sequência do P.A. n.º 64/2019-AP/DDC - Atividades de animação e apoio à família 
(AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares de 13 
setembro de 2019 a 31 de julho de 2020, foi celebrado o contrato n.º 85/2019 a 5/9/2019, 
para os Lotes 1 e 2, com a empresa MODERAÇÃO & RIGOR, LDA, pelos valores de 
102.890,60€, para o LOTE 1 e de 87.305,36€, para o LOTE 2, acrescidos do IVA à taxa legal 
em vigor, por se tratar da proposta que apresentou o mais baixo preço para ambos os lotes. 
 
Considerando que o Gestor de Contrato, através da informação I/1720/2020, que se anexa, 
informou que o contrato foi cumprido nos termos em que foi celebrado e que todas as faturas 
dos serviços prestados foram recebidas e confirmadas, não existindo serviços por faturar 
pelo que se encontra concluída a sua execução física, e consequentemente a caução 
prestada pelo co contratante no âmbito do referido processo de aquisição reúne condições 
para ser liberada. 
 
Considerando que de acordo com informação dos serviços de contabilidade a execução 
financeira também se encontra concluída, tendo sido efetuada a reconciliação da conta 
corrente junto do co contratante, estando assim reunidas as condições para se proceder à 
liberação da caução prestada pelo co contratante nos termos do artigo 295.º do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisado o processo, concordando com a informação 
I/1720/2020, delibera proceder à aprovação de serviços a menos do P.A. N.º 64/2019-
AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à 
família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares de 13 setembro de 2019 a 31 de 
julho de 2020”, de acordo com o artigo 379.º, nº. 1 aplicável por remissão do artigo 
454.º, n.º 6, ambos do Código dos Contratos Públicos, no montante de 27.292,48 euros, 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Mais delibera autorizar, de acordo com o artigo 295.º do Código dos Contratos 
Públicos, a liberação da caução prestada, no âmbito do P.A. N.º 64/2019-AP/DDC, pelo 
co contratante MODERAÇÃO & RIGOR, LDA, no valor de 4.754,90 euros, mediante 
Guia de Depósito n.º 0011589 de 3/9/2019, efetuada na Agência da Caixa Geral de 
Depósitos de Ponte da Barca. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

8. Proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e 
estabelecimento de medidas preventivas – Expansão da Zona Industrial da 
Marinha Grande 
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A Sr.ª Presidente explicou a razão deste pedido, que visa permitir a criação de 13 lotes, de 
que a Câmara tem necessidade para instalação de mais empresas. Depois de aprovada hoje 
a proposta vai ser enviada para a CCDR, sendo depois remetida à Assembleia Municipal.  
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Há muitos anos (desde que chegamos à Câmara em 2013) que vimos a reclamar por esta 
decisão de suspensão do PDM para poder expandir a ZI até à variante para construir os 21 
lotes e não apenas os 8 que este executivo permanente decidiu fazer. Reclamamos ainda 
que alguns lotes tenham maior dimensão para que empresas maiores possam ali a vir 
instalar-se. 
Ficamos satisfeitos que finalmente nos tenham ouvido, e uma decisão destas só peca por 
tardia, pois podia evitar-se ter feito esta expansão em duas fases, reduzindo custos, evitando 
que empresas cá sedeadas saíssem do concelho e que outras cá se instalassem.” 
 
A Sr.ª Presidente disse que também lamenta não o ter podido fazer antes, porque tem sido 
um assunto que desde o início do mandato tem sido tratado com a CCDR. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
760 - Presente informação jurídica com o título “Proposta de suspensão parcial do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande e estabelecimento de medidas preventivas – Expansão 
da Zona Industrial da Marinha Grande mediante a constituição de lotes para fins industriais e 
respetivas obras de urbanização”, datada de 23-10-2020, sobre a qual recaiu parecer de 
concordância da chefe da Divisão de Gestão do Território e despacho do Sr. Vereador do 
Urbanismo, datados de 28-10-2020. 
 
Presente informação técnica datada de 19-10-2020, sobre o assunto, identificativa do local 
da execução do loteamento e indicação das normas do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande a suspender. 
 
Considerando que: 
 
- A Câmara Municipal pretende proceder à criação de 21 lotes numa área de 13,69 hectares, 
com vista à expansão da Zona Industrial da Marinha Grande; 
 
- Da totalidade daquela área, apenas 3,857 hectares situam-se, de acordo com o Plano 
Diretor Municipal no perímetro urbano, permitindo tão só a criação de 8 lotes destinados à 
instalação de unidades industriais; 
 
- A restante área, por se situar em área não urbanizável, não permite de acordo com o n.º 2 
do artigo 4.º do Regulamento daquele Plano a constituição dos restantes 13 lotes, para os 
mesmos fins, 
 
A Câmara Municipal, pretendendo tomar as medidas necessárias para desbloquear a 
situação, analisou a informação jurídica, datada de 23-10-2020, bem como a 
informação técnica, datada de 19-10-2020, ambas sobre o assunto e, concordando 
com os fundamentos de facto e de direito delas constantes, que passam a fazer parte 
integrante da presente deliberação, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 
126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), propor, à Assembleia Municipal, a 
suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (PDMMG), na área 
identificada na planta que se anexa, que confronta a sul com a estrada de acesso da 
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EN 242 ao nó n.º 24 da A8 (Marinha Grande/ Zona Industrial/Maceira), a norte pelo 
limite sul do aglomerado urbano da Marinha Grande e a poente pela estrada do 
Guilherme Concelho da Marinha Grande, de modo a viabilizar a criação de 13 lotes 
destinados a implantação de unidades industriais e desse modo permitir a expansão 
da Zona Industrial da Marinha Grande. 
 
Mais delibera propor àquele órgão deliberativo o estabelecimento de medidas 
preventivas, cujo texto normativo consta, igualmente, da já mencionada informação 
jurídica, em consequência da suspensão parcial do PDMMG, tal como preceitua o n.º 7 
do já citado artigo 126.º. 
A proposta de suspensão é, nos termos do n.º 3 do referido artigo 126.º, objeto de 
parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, pelo 
que a presente deliberação e respetivas informações técnica e jurídica, na qual se 
fundamenta, devem ser remetidas para essa entidade, antes da presente proposta ser 
submetida à aprovação da Assembleia Municipal.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 

9. Req.º nº 2254/18, datado de 18/12/2018 - Proc.º n.º 10/18, datado de 15/01/2018 - 
Maria Lucília Fernandes de Almeida 

 
761 - Presente requerimento n.º 2254/18, datado de 2018/12/18, constante do processo 
camarário n.º 10/18, em nome de Maria Lucília Fernandes de Almeida, com o NIF 
123552966, com morada em rua Nova, n.º 29, lugar de Telheiro, freguesia de Maceira, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização de 
alterações de um edifício de habitação unifamiliar, anexo e muro”, incluindo a 
“Demolição de anexos”, a levar a efeito sobre um prédio urbano, sito na rua Popular, n.º 
13, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20178 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 7243. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/05/27 e de 2020/10/12, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Legalização de alterações de um edifício de habitação 
unifamiliar, anexo e muro”, incluindo a “Demolição de anexos”, a levar a efeito sobre 
um prédio urbano, sito na rua Popular, n.º 13, lugar de Picassinos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20178 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
7243, com o número de processo 10/18, com data de entrada em 2018/01/15, em nome 
de Maria Lucília Fernandes de Almeida, com o NIF 123552966, com morada em rua  
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Nova, n.º 29, lugar de Telheiro, freguesia de Maceira, concelho de Leiria, com o 
condicionalismo da execução de uma berma ao longo da estrema do prédio confinante 
com a rua Popular, em calçada de calcário ou granito com as dimensões de 
0,10mx0,10mx0,10m, após execução de uma base em “tout-venant” com uma 
espessura mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada de modo a fazer uma 
valeta suave com um fio de água ao meio da berma em calçada. 
 
Mais delibera informar o requerente que: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 388/20, datado de 10/03/2020 - Proc.º n.º 85/20, datado de 10/03/2020 - 
Subcilva – Sociedade de Construções, Lda 

 
762 - Presente requerimento n.º 388/20, datado de 2020/03/10, constante do processo 
camarário n.º 85/20, subscrito por Subcilva – Sociedade de Construções, Lda., com o 
NIPC 502767634, com sede em Estrada Nacional n.º 356, n.º 13, Casal do Marra, freguesia 
de Batalha, concelho de Batalha, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de habitação unifamiliar e muros”, incluindo a “Demolição de edificação” 
existente, a levar a efeito sobre um prédio misto sito na Travessa da Fonte de Albergaria, 
lugar de Albergaria, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20491 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 4590 e matriz predial rústica sob o artigo número 4025. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/06/02 e de 2020/09/30, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de habitação unifamiliar e muros”, incluindo a 
“Demolição de edificação” existente, a levar a efeito sobre um prédio misto sito na 
Travessa da Fonte de Albergaria, lugar de Albergaria, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 20491 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 4590 e matriz 
predial rústica sob o artigo número 4025, com o número de processo 85/20, com data 
de entrada em 2020/03/10, apresentado por Subcilva – Sociedade de Construções, 
Lda., com o NIPC 502767634, com sede em Estrada Nacional n.º 356, n.º 13, Casal do 
Marra, freguesia de Batalha, concelho de Batalha, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente os passeios ao longo das estremas do prédio confinantes com a 
Travessa da Fonte de Albergaria e Rua 2, em bloco de betão, com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após execução de camada de base em “tout-venant” com 
0,15m de espessura. Os lancis deverão ser em betão pré-fabricado com uma largura 
de 0,15m e nas zonas das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m 
de largura e lancil lateral com cantos de acabamento. O lancil de valeta a aplicar na 
Rua 2 poderá ser do tipo “Litoprel” ou equivalente – lancil segurança, com as 
dimensões de 0,40mx0,20mx0,15m. Deverá ser reposicionado para o novo 
alinhamento do passeio na Travessa da Fonte de Albergaria, o sumidouro existente. 

2. Cedência para domínio público das faixas de terreno totalizando a área de 113,56m2, 
ao longo da frentes do prédio confinantes com a Travessa da Fonte de Albergaria e 
Rua 2, conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“PLANTA DE CEDÊNCIAS PARA DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.01”, 
datada de “OUTUBRO 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 388/20, datado 
de 2020/03/10, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 
20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Req.º nº 1953/19, datado de 21/11/2019 - Proc.º n.º 130/18, datado de 28/03/2018 
- Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 

 
763 - Presente requerimento n.º 1953/19, datado de 2019/11/21, constante do processo 
camarário n.º 130/18, em nome de Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., com o 
NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, lugar de casal Novo, freguesia de Amor, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização da 
alteração e ampliação de moradia unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a 
“Demolição de anexos e muros de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio urbano, sito 
na rua da Junqueirinha, n.º 16, lugar de Casal d’ Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 2238 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 2622. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/10/22, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Legalização da alteração e ampliação de moradia 
unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de anexos e muros de 
vedação”, a levar a efeito sobre um prédio urbano, sito na rua da Junqueirinha, n.º 16,  
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lugar de Casal d’ Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2238 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 2622, com o número de 
processo 130/18, com data de entrada em 2018/03/28, em nome de Pelacerta – 
Investimentos Imobiliários, Lda., com o NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 
5, lugar de casal Novo, freguesia de Amor, concelho de Leiria, deferir o mesmo, com 
os seguintes condicionalismos: 
 
1. Execução de berma/valeta ao longo de parte da estrema do prédio confinante com a 

rua da Junqueirinha e rua da Quinta da Areia, com uma largura de 1,50m, em 
calçada de calcário ou granito com as dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após 
execução de uma base em tout-venant com uma espessura mínima de 0,20m. A 
berma deverá ser executada de modo a fazer uma valeta suave com um fio de água 
ao meio da berma em calçada. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 73,72m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Junqueirinha e rua da Quinta da Areia, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de 
implantação (PROPOSTO)”, com o número “ARQ-09”, datada de “11/2019”, 
entregue a coberto do requerimento n.º 1953/109, datado de 2019/11/21, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a firma o requerente que: 
3. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 

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

4. 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. 
 
 

12. Req.º nº 403/19, datado de 27/02/2019 - Proc.º n.º 72/19, datado de 27/02/2019 - 
Troca de Sonhos, Lda. 

 
764 - Presente requerimento n.º 403/19, datado de 2019/02/27, constante do processo 
camarário n.º 72/19, subscrito por Troca de Sonhos, Lda., com o NIPC 507905571, com 
sede em Avenida Victor Gallo, n.º 108, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de edifício habitacional de 2 fogos e 
muros de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito no lugar de Pero Neto, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 9104 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 4198. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/07/15 e de 2020/09/29, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício habitacional de 2 fogos e muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito no lugar de Pero Neto, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 9104 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
4198, com o número de processo 72/19, com data de entrada em 2019/02/27, 
apresentado por Troca de Sonhos, Lda., com o NIPC 507905571, com sede em Avenida 
Victor Gallo, n.º 108, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a 
Estrada do Pêro Neto, em blocos de betão de cor natural, com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após execução da camada de base em “tout-venant” com 
0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 
0,15m e na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de 
largura e lancil lateral com cantos de acabamento. 

2. O remate da faixa de rodagem, na extensão total do prédio confinante com o 
arruamento público. 

3. O remate do pavimento em betuminoso na zona de alargamento da faixa de 
rodagem deverá ser executado de acordo com as seguintes rúbricas: 
a) Abertura de caixa na espessura dos pavimentos a aplicar; 
b) Aplicação de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 

com 0,30m de espessura, aplicado em duas camadas com 0,15m de espessura, 
após rega e compactação; 

c) Aplicação de camada de regularização em AC 20 reg ligante (MBD – mistura 
betuminosa densa), com 0,08m de espessura média e D=2,35 ton/m3, incluindo 
rega de impregnação em emulsão catiónica de rotura lenta à taxa de 1,5kg/m2.   

4. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 260,00m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a Estrada do Pêro Neto, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO”, com o 
número “2”, datada de “FEVEREIRO 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
403/19, datado de 2019/02/27, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 
20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. Req.º nº 510/20, datado de 11/05/2020 - Proc.º n.º 132/20, datado de 11/05/2020 - 
Caixa Económica Montepio Geral 

 
765 - Presente pedido com o registo n.º 510/20, datado de 11/05/2020, relativo a 
licenciamento de obras de demolição, a realizar no prédio sito na rua da Azambuja, n.º 39 e 
41, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1902 e  
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inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 18568, da freguesia e concelho da-Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 132/20, com data de entrada de 
11/05/2020, apresentado por Caixa Económica Montepio Geral, com o NIPC 500 792 615, 
com sede na rua Castilho, n.º 5, Lisboa, freguesia de Santo António e concelho de Lisboa, a 
solicitar a aprovação do projeto de arquitetura respetivo; 
 
Presente informação técnica, datada de 27/10/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado 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 relativo ao pedido de licenciamento referente a obras de 
demolição, a realizar no prédio sito na rua da Azambuja, n.º 39 e 41, registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1902 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 18568, da freguesia e concelho da-Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 132/20, com data de entrada de 
11/05/2020, apresentado por Caixa Económica Montepio Geral, com o NIPC 500 792 
615, com sede na rua Castilho, n.º 5, Lisboa, freguesia de Santo António e concelho de 
Lisboa, com os seguintes condicionalismos: 
 
1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, de acordo 
com o n.º 4 do mesmo articulado legal, dos seguintes elementos: 

a) Projetos de especialidade necessários à execução dos trabalhos, incluindo o 
projeto de estabilidade ou de contenção de construções adjacentes e termos 
de responsabilidade dos seus autores, de acordo com a alínea f) do n.º 17 da 
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril; 

b) Termos de responsabilidade assinados pelo diretor de fiscalização de obra e 
pelo diretor de obra, de acordo com o disposto na alínea j) da mesma Portaria; 

c) Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido 
pelo InCI, I. P. que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra, 
de acordo com a alínea k) da referida Portaria. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. Req.º nº 889/20, datado de 18/08/2020 - Proc.º n.º 348/19, datado de 19/09/2019 - 
Preciosa Silva Carreira Bregieira Carriça 

 
766 - Presente requerimento n.º 889/20, datado de 2020/08/18, constante do processo 
camarário n.º 348/19, subscrito por Preciosa Silva Carreira Bregieira Carriça, com o NIF 
197370055, com residência em rua Teresa Ferreira, n.º 6, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de um edifício de habitação unifamiliar, anexo e muro”, a incidir sobre um prédio rústico, 
sito na rua Dr. Manuel António da Costa, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 1605 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
5665. 
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Presente parecer técnico dos serviços datados de 2019/02/26 e de 2020/09/13, referentes ao 
projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de um edifício de habitação unifamiliar, anexo e 
muro”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Dr. Manuel António da Costa, 
lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1605 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 5665, com o número de processo 
348/19, com data de entrada em 2019/09/19, apresentado por Preciosa Silva Carreira 
Bregieira Carriça, com o NIF 197370055, com residência em rua Teresa Ferreira, n.º 6, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, , deferir o mesmo, com os 
seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da frente do prédio confinante com a rua Dr. 
Manuel António da Costa, com a largura de 1,35m, em pedra de calcário (calçada), 
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 
0,12m (largura à vista) x 0,25m 8altura) x 0,15m (largura da base). 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 50,15m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Dr. Manuel António da Costa, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO”, com o 
número “02”, datada de “2019-08-08”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1569/19, datado de 2019/09/19, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Req.º nº 1635/19, datado de 30/09/2019 - Proc.º n.º 360/19, datado de 30/09/2019 
- Adriano de Jesus Carreira Rei 

 
767 - Presente requerimento n.º 1635/19, datado de 2019/09/30, constante do processo 
camarário n.º 360/19, subscrito por Adriano de Jesus Carreira Rei, com o NIF 157756874, 
com residência em rua da República, n.º 8, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação 
de moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua 
António Maria da Silva, n.º 45, freguesia de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20488 e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo número 4331. 
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Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/04/30 e de 2020/10/21, a 
enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
“Legalização da alteração e ampliação de moradia unifamiliar, anexos e muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua da República, Lugar de 
Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3017 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 13133, com o número de processo 360/19, com data de 
entrada em 2019/09/30, apresentado por Adriano de Jesus Carreira Rei, com o NIF 
157756874, com residência em rua da República, n.º 8, lugar de Picassinos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 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. 
 
 

16. Req.º nº 909/20, datado de 25/08/2020 - Proc.º n.º 315/19, datado de 2019/08/29 - 
Alain Gazzola e Isabel Cristina Simões Martins 

 
768 - Presente requerimento n.º 909/20, datado de 2020/08/25, constante do processo 
camarário n.º 315/19, subscrito por Alain Gazzola, com o NIF 296327646 e de Isabel 
Cristina Simões Martins, com o NIF 276397070, ambos com residência em Chemin du 
Pigeonnier, n.º 245, 82230 Léojac, França, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma moradia, garagem, telheiro e muros de vedação”, a incidir sobre 
um prédio urbano, correspondente ao “Lote n.º 3” do Loteamento urbano sito em rua Álvaro 
Filipe Gouveia Pedrosa, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 7580 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 5503. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/10/27 e de 2020/06/22, 
relativamente aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados, a enquadrar 
devidamente a pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia, garagem, telheiro e muros de vedação”, a 
incidir sobre um prédio urbano, correspondente ao “Lote n.º 3” do Loteamento urbano 
sito em rua Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de 
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Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 7580 e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo número 5503, com o número de processo 315/19, com data de 
entrada em 2019/08/29, apresentado por Alain Gazzola, com o NIF 296327646 e de 
Isabel Cristina Simões Martins, com o NIF 276397070, ambos com residência em 
Chemin du Pigeonnier, n.º 245, 82230 Léojac, França,– deferir o mesmo. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
76.º do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. Req.º nº 929/20, datado de 28/08/2020 - Proc.º n.º 302/20, datado de 28/08/2020 - 
Vítor José da Silva Gomes 

 
769 - Presente pedido com o registo n.º 929/20, datado de 28/08/2020, relativo a reabilitação 
e ampliação de edifício destinado a habitação e comércio ou serviços, sito na rua Machado 
dos Santos, n.º 12 e 14, Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 6008 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
30, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 302/20, com data de entrada de 28/08/2020, apresentado por Vítor José 
da Silva Gomes, com o NIF 128 803 010, residente na rua do Brasil,n.º 48, Ordem, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a sua aprovação; 
 
Presente parecer favorável condicionado da Direção Regional de Cultura do Centro, emitido 
no âmbito da Lei de bases da política e do regime de protecção e valorização do património 
cultural, publicada pela Lei n.º 107/2009, de 8 de setembro, por força da inclusão do imóvel 
objeto da presente intervenção na Zona Especial de Proteção do Edifício que foi residência 
de Guilherme e João Diogo Stephens, estabelecida pela Portaria n.º 1069/94, de 7 de 
dezembro; 
 
Presente informação técnica, datada de 25/09/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 09/10/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
reabilitação e ampliação de edifício destinado a habitação e comércio ou serviços, sito 
na rua Machado dos Santos, n.º 12 e 14, Marinha Grande, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6008 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 30, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que 
se reporta o processo de licenciamento n.º 302/20, com data de entrada de 28/08/2020, 
apresentado por Vítor José da Silva Gomes, com o NIF 128 803 010, residente na rua 
do Brasil,n.º 48, Ordem, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
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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 – De acordo com o parecer da Direção Regional de Cultura do Centro, com a 
referência n.º C.S:202943, de 25/05/2020, a realização da obra encontra-se 
condicionada ao acompanhamento, por técnico da área de arqueologia, dos trabalhos 
de remoção de terras ou afins e dos trabalhos de demolição dos aparelhos 
construtivos, devendo o respetivo plano de trabalhos, assim como o respetivo pedido 
de autorização para trabalhos arqueológicos (PATA), ser previamente enviado àquela 
entidade. 
4.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. Req.º nº 816/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 242/20, datado de 29/07/2020 – 
Rodrigape – Construções, Lda. 

 
770 - Presente requerimento n.º 816/20, datado de 2020/07/29, constante do processo 
camarário n.º 242/20, subscrito por Rodrigape – Construções, Lda., com o NIPC 
506178579, com sede em Avenida Vítor Gallo, n.º 83C, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, inerente ao pedido de licenciamento de Obras de Urbanização, tendo em vista dotar 
o prédio misto sito na rua da Feira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 19277 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 19561 e rústica sob o artigo n.º 98844, das infraestruturas 
necessárias face ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de 
habitação coletiva e muros de vedação”, constante do Proc. n.º 223/19, apresentado por 
Rodrigape – Construções, Lda., nomeadamente infraestruturas viária, elétrica e de 
telecomunicações, redes de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais 
domésticas e pluviais e de abastecimento de gás.   
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/10/02, 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. 26.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE, o pedido de licenciamento das Obras de 
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Urbanização tendo em vista dotar o prédio misto sito na rua da Feira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o n.º 19277 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19561 e na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 98844, das infraestruturas necessárias face ao 
pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de habitação coletiva 
e muros de vedação”, constante do Proc. n.º 223/19, apresentado por Rodrigape – 
Construções, Lda., nomeadamente infraestruturas viária, elétrica e de 
telecomunicações, redes de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais 
domésticas e pluviais e de abastecimento de gás, com o condicionalismo da prestação 
de caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de Urbanização, 
nos termos do art. 54.º do RJUE, no valor de € 68.681,00 (sessenta e oito mil, 
seiscentos e oitenta e um euros). 
 
Delibera ainda, nos termos do art. 53.º do RJUE, estabelecer um prazo de execução de 
12 meses para a realização das respetivas obras de urbanização. 
 
Mais informa que deverá, no prazo de um ano, requerer a emissão do alvará de obras 
de urbanização, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

19. Req.º nº 815/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 223/19, datado de 24/06/219 - 
Rodrigape – Construções, Lda. 

 
771 - Presente requerimento n.º 815/20, datado de 2020/07/29, constante do processo n.º 
223/19, em nome de Rodrigape – Construções, Lda., com o NIPC 506178579, com sede 
em avenida Vítor Gallo, n.º 83C, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido 
de licenciamento da obra de  “Construção de um edifício de habitação coletiva e muros 
de vedação”, composto por 16 fogos, a levar a efeito sobre um prédio misto, sito na rua da 
Feira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 19277 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
19561 e rústica sob o artigo n.º 9884, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por 
deliberação camarária datada de 2020/01/20. 
 
Presente processo n.º 242/20, subscrito por Rodrigape – Construções, Lda., com o NIPC 
506178579, com sede em Avenida Vítor Gallo, n.º 83C, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, inerente ao pedido de licenciamento de Obras de Urbanização, tendo em vista dotar 
o referido prédio das infraestruturas necessárias face ao pedido de licenciamento em causa, 
nomeadamente infraestruturas viária, elétrica e de telecomunicações, redes de 
abastecimento de água, de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e de 
abastecimento de gás.   
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/08/06, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da obra de “Construção  
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de um edifício de habitação coletiva e muros de vedação”, composto por 16 fogos, a 
levar a efeito sobre um prédio misto, sito na rua da Feira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 19277 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19561 e rústica sob 
o artigo n.º 9884, com o número de processo 223/19, com data de entrada em 
2019/06/24, apresentado por Rodrigape – Construções, Lda., com o NIPC 506178579, 
com sede em avenida Vítor Gallo, n.º 83C, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Execução de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua da 
Feira, de acordo com a configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“Implantação/Perfis”, com o número “1.10a”, datada de “Abril 2020”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 815/20, datado de 2020/07/29. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 205,00m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua da Feira, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Implantação/Perfis”, com o número 
“1.10a”, datada de “Abril 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 815/20, 
datado de 2020/07/29, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada 
à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a firma requerente que, 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. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que apenas poderá obter o alvará de obras 
de construção em fase posterior ou em simultâneo com o alvará de obras de 
urbanização, considerando que a execução das infraestruturas que o mesmo titula 
pretende dotar o prédio onde se pretende levar a efeito a obra de construção do 
edifício das infraestruturas necessárias a viabilizar o seu licenciamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 1014/20, datado de 21/09/2020 - Proc.º n.º 343/20, datado de 21/09/2020 
- Pedro Manuel de Figueiredo Franco 

 
772 - Presente requerimento n.º 1014/20, datado de 2020/09/21, constante do processo 
camarário n.º 343/20, subscrito por Pedro Manuel de Figueiredo Franco, com o NIF 
124469116, com residência em rua 25 de Abril, n.º 23, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração de moradia 
unifamiliar e muros de vedação” existente, localizada num prédio urbano, sito em rua 
Álvaro Domingues, n.º 24, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 216074 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20734-P. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/10/20 e de 2020/10/23, 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados, a 
enquadrar devidamente a pretensão. 
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Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
“Legalização da alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação” existente, 
localizada num prédio urbano, sito em rua Álvaro Domingues, n.º 24, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 216074 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 
número 20734-P, com o número de processo 343/20, com data de entrada em 
2020/09/21, apresentado por Pedro Manuel de Figueiredo Franco, com o NIF 
124469116, com residência em rua 25 de Abril, n.º 23, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. Req.º nº 1047/20, datado de 29/09/2020 - Proc.º n.º 9/19, datado de 14/01/2019 - 
Maria Alice da Fonseca Simões Silva 

 
773 - Presente requerimento n.º 1047/20, datado de 2020/09/29, constante do processo 
camarário n.º 9/19, em nome de Maria Alice da Fonseca Simões Silva, com o NIF 
176272321, com residência em rua da Guiné, n.º 29, 1.º - FC, lugar de Ordem, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da "Legalização da 
alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação", bem como da "Legalização da 
construção de um anexo, incluindo o licenciamento da "Obras de alteração de anexo", a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua 13 de Março, n.º 4, lugar de Amieirinha, Freguesia 
e Concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 16725 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20488-
P, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2020/05/18. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/10/16, 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 "Legalização da 
alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação", bem como da "Legalização da 
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construção de um anexo, incluindo o licenciamento da  "Obras de alteração de anexo", 
a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 13 de Março, n.º 4, lugar de Amieirinha, 
Freguesia e Concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 16725 e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo número 20488-P, com o número de processo 9/19, com data de entrada em 
2019/01/14, em nome de Maria Alice da Fonseca Simões Silva, com o NIF 176272321, 
com residência em rua da Guiné, n.º 29, 1.º - FC, lugar de Ordem, freguesia e concelho 
de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. Req.º nº 367/20, datado de 06/03/2020 - Proc.º n.º 79/20, datado de 06/03/2020 - 
Jorge Manuel Marques de Sousa 

 
774 - Presente requerimento n.º 367/20, datado de 2020/03/06, constante do processo 
camarário n.º 79/20, em nome de Jorge Manuel Marques de Sousa, com o NIF 132564572, 
com residência em rua 42, n.º 27, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
relativo ao pedido de licenciamento da “Legalização de alterações de moradia unifamiliar, 
muros, anexos e piscina” existentes, localizados sobre um prédio urbano sito na rua 42, n.º 
27, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 6110 e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo número 14029. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/05/07, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente: 
 
1. O n.º 10 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, 

nomeadamente ao apresentar um Índice de Construção Bruto de 0,322 superior ao Índice 
de Construção Bruto máximo de 0,25, resultado da proposta de legalização de uma área 
total de construção de 290,80m2, superior à área de construção máxima admissível para 
o prédio de 225,75m2.  

2. O n.º 5 do art. 3.º do Decreto-Lei 163/2006, de 08/08, ao não instruir o pedido de 
licenciamento apresentado, com o necessário Plano de Acessibilidades que apresente a 
rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, 
técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a 
pessoas com deficiência e mobilidade condicionada. 
 

Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização de alterações de moradia 
unifamiliar, muros, anexos e piscina” existentes, localizados sobre um prédio urbano 
sito na rua 42, n.º 27, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 6110 e  



 

Página 35 de 57 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 02/11/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 14029, apresentado 
por Jorge Manuel Marques de Sousa, com o NIF 132564572, com residência em rua 42, 
n.º 27, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer 
técnico datado de 2020/05/07, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR o requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, 
nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 
designadamente: 
1. O n.º 10 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, 

nomeadamente ao apresentar um Índice de Construção Bruto de 0,322 superior ao 
Índice de Construção Bruto máximo de 0,25, resultado da proposta de legalização 
de uma área total de construção de 290,80m2, superior à área de construção 
máxima admissível para o prédio de 225,75m2.  

2. O n.º 5 do art. 3.º do Decreto-Lei 163/2006, de 08/08, ao não instruir o pedido de 
licenciamento apresentado, com o necessário Plano de Acessibilidades que 
apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de 
detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em 
matéria de acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade condicionada. 

 
Mais delibera informar o requerente que, em eventual reformulação da proposta em 
referência, deverá ter ainda em consideração os seguintes aspetos: 
1. O muro de vedação existente ao longo da estrema confinante com a rua 42, deverá 

recuar 1,60m, sendo executado um passeio com a mesma largura. 
2. De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na rua 42, o 

passeio a executar deverá ser em pedra de calcário (calçada), 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 em pedra de calcário com as dimensões de 0,13m 
(largura à vista) x 0,25m (altura) x 0,13m (largura da base). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Req.º nº 1119/20, datado de 16/10/2020 - Proc.º n.º 396/20, datado de 16/10/2020 
- Maria Olimpia de Oliveira Santos Silva - Cabeça de Casal da Herança de 

 
775 - Presente requerimento com o n.º 1119/20, datado de 16/10/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, o edifício sito na Rua Engº 
André Navarro, n.º 1-3, freguesia e concelho de Marinha Grande cuja construção foi 
licenciada no âmbito do processo camarário n.º 1442/1967, subscrito por Floriano Ferreira da 
Silva, titulada, pelo alvará de construção n.º 515, emitido em 07/08/1967. 
 
Presente parecer técnico datado de 28/10/2020, 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 aliena 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 na Rua Engº André Navarro, n.º 1-3, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade da Herança aberta por óbito de 
Maria Olimpia de Oliveira Santos Silva, representada por Graça Maria da Silva 
Couceiro, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 

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

24. Req.º nº 1079/20, datado de 07/10/2020 - Proc.º n.º 12/20, datado de 23/01/2020 - 
de Espaçoplas – Indústria e Comercialização de Plásticos, S.A. 

 
776 - Presente requerimento com o n.º 1079/20, datado de 07/10/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a indústria, sito na Rua da Alemanha, Lote 
6C. Zona Industrial da Marinha Grande, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de 
legalização de alteração e ampliação, titulada pelo alvará de obras de legalização nº 52/20, 
emitido em 25/08/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 28/10/2020, 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 Alemanha, Lote 6C. Zona 
Industrial da Marinha Grande, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de 
Espaçoplas – Indústria e Comercialização de Plásticos, S.A., com o NIPC 505820811, 
com a seguinte composição: 
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1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 

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

25. Req.º nº 900/20, datado de 21/08/2020 - Proc.º n.º 145/17, datado de 17/04/2017 - 
Júlio Manuel Duarte Moleirinho 

 
777 - Presente requerimento n.º 900/20, datado de 21/08/2020, subscrito por Júlio Manuel 
Duarte Moleirinho, com o NIF 133928454, titular do processo de licenciamento de 
operação de loteamento com obras de urbanização, com  o número de processo n.º 145/17, 
com Alvará de Loteamento com Obras de Urbanização n.º 1/19, emitido em 28/03/2019, 
tendo em vista dotar o prédio sito no gaveto da rua Rua do Clube Desportivo da Garcia  com 
a Rua do Bico, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 20.267 e inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo número 8668, das infraestruturas necessárias a servir o loteamento, nomeadamente 
infraestruturas viárias, rede de drenagem de águas residuais domésticas, rede de 
abastecimento de água, rede de gás natural, infaestruturas elétricas e infraestruturas de 
telecomunicações, a solicitar a receção provisória das referidas obras de urbanização 
efetuadas. 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
02/10/2020, referindo que é possível proceder à receção provisória das obras de 
urbanização respeitantes às componentes “rede viária”, “Rede de drenagem de águas 
residuais domésticas” e “rede de abastecimento de água”. 
 
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, execução de “rede viária”, “Rede de drenagem de águas residuais 
domésticas” e “rede de abastecimento de água”, 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 20.592,63 €(vinte mil 
quinhentos e noventa e dois euros e setenta e três cêntimos), correspondente a 90% 
das componentes mencionadas, da caução prestada por depósito nos cofres da 
Tesouraria desta Autarquia, conforme guia de receita 1/380/3254, de 07/03/2019, no  
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montante inicial de 37.995,95€ (trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco euros e 
noventa e cinco cêntimos), como garante da boa e regular execução das respetivas 
obras de urbanização, ficando retido o montante de 17.363,32 € (dezassete mil trezentos 
e sessenta e três euros e trinta e dois 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. 
 

Componente Montante Inicial Redução Montante retido 

Infraestruturas viárias 17.894,07 €  90% 16.104,66 €  1.789,41 €  

Rede de abastecimento de águas 2.187,44 €  90% 1.968,70 €  218,74 €  

Rede de drenagem de águas 
residuais domésticas 

2.799,19 €  90% 2.519,27 €  279,92 €  

Rede de gás natural 3.775,00 €    3.775,00 €  

Infraestruturas Elétricas 6.362,50€   6.362,50€ 

Infraestuturas de telecomunicações 4.937,75 €    4.937,75 €  

 37.955,95 €  20.592,63 € 17.363,32 €  

 
Mais delibera informar o requerente que a libertação da caução respeitante às 
componentes rede de gás natural, infraestruturas elétricas e infraestruturas de 
telecomunicações, depende da apresentação do auto de receção provisória das 
mesmas, emitidos pelas entidades responsáveis pela exploração das respetivas redes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. Req.º nº 1025/20, datado de 23/09/2020 - Proc.º n.º 432/16, datado de 13/10/2016 
- Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande 

 
778 - Presente requerimento n.º 1025/20, datado de 23/09/2020, subscrito por Santa Casa 
da Misericórdia da Marinha Grande, com o NIPC 500 892 113, com sede na rua Fonte dos 
Ingleses, n.º 69, Outeirinhos, freguesia e concelho da Marinha Grande, titular do processo de 
licenciamento de obras de urbanização, designadamente licenciamento de obras de 
requalificação de arruamentos urbanos, com o número de processo n.º 432/16, com Alvará 
de Obras de Urbanização n.º 4/18, emitido em 29/06/2018, tendo em vista dotar o prédio sito 
nas ruas D. Júlia Soares Vieira Matias e de Fontenay-sous-Bois, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, das infraestruturas necessárias a servir o edifício destinado a unidade de 
cuidados continuados integrados, licenciado no âmbito do processo 509/15, nomeadamente, 
de infraestrutras viárias, rede de abastecimento de águas, rede de drenagem de águas 
residuais domésticas, rede de drenagem de águas residuais pluviais, a solicitar a receção 
provisória das referidas obras de urbanização efetuadas. 
 
Presentes relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Não Receção Provisória, ambos 
datados de 02/10/2020, referindo que é NÃO possível proceder à receção provisória das 
obras de urbanização em virtude das mesmas não se encontrarem concluídas e executadas 
em desconformidade com o projeto aprovado. 
 
Após análise da pretensão, bem como do relatório da Comissão de Vistorias e do 
respetivo Auto de Não Receção Provisória, a Câmara delibera: 
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NOTIFICAR a entidade requerente, Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, com 
o NIPC 500 892 113, com sede na rua Fonte dos Ingleses, n.º 69, Outeirinhos, freguesia 
e concelho da Marinha Grande, titular do processo de licenciamento de obras de 
urbanização, com o número de processo n.º 432/16, com Alvará de Obras de 
Urbanização n.º 4/18, emitido em 29/06/2018, para, no prazo de 30 dias, promover a 
conclusão das Obras de Urbanização, incluindo a execução de trabalhos de correção 
necessários a sanar as desconformidades com os projetos aprovados, por forma a 
sanar as desconformidades apontadas pela Comissão de Vistorias no Auto de Não 
Receção Provisória datado de 02/10/2020, nomeadamente: 
 
-  Encontra-se em falta a colocação de sinal de trânsito H4 na Rua D. Júlia Soares 
Vieira Matias; 
- Deverá ser promovida a reparação da calçada na Rua D. Júlia Soares Vieira Matias, 
na zona por onde se faz a entrada e saída dos veículos no edifício, a qual já se 
encontra danificada com a juntas abertas e a soltar-se; 
- Na Rua D. Júlia Soares Vieira Matias, a dimensão do passeio frente ao muro já 
existente é diferente do previsto (está previsto passeio com 1,75m de largura e no 
local o passeio tem 1,50m), e consequente alteração da largura da faia de rodagem, 
pelo que deverá esta situação ser corrigida; 
- A rede de drenagem pluvial executada na Rua D. Júlia Soares Vieira Matias não está 
conforme o projeto aprovado. Só foi executado um sumidouro e no projeto está 
prevista a execução de 5 sumidouros, pelo que esta situação deve ser corrigida; 
- As tampas das caixas de visita executas (Travessa Tenente Cabeleira Filipe) não têm 
as mesmas especificações das definidas em projeto; 
- Deverá ser promovida a conclusão de alguns remates e acabamentos nas caixas de 
visita do coletor pluvial executado, que não se encontravam terminados; 
- Reparação do pavimento em betuminoso executado na faixa de rodagem da Travessa 
Tenente Cabeleira Filipe, por se verificar que o mesmo não está executado nas 
devidas condições, uma vez que os inertes já apresentam desagregação; 
- Deverá ser promovida a execução do remate de “pavê” na Rua de Fontenay-Sous-
Bois. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

27. Req.º nº 1169/20, datado de 28/10/2020 - Proc.º n.º 427/20, datado de 28/10/2020 
– Construções Jesus e Pedro, Lda. 

 
779 - Presente requerimento registado sob o n.º 1169/20, datado de 28/10/2020, respeitante 
ao e-mail tramitado entre os serviços desta Autarquia, referente à ocorrência verificada na 
Rua Joaquim Tomé Feteira, n.º 43 e n.º 45, Vieira de Leiria, designadamente, queda parcial 
de elementos do edifício para a via pública, na sequência da tempestade Alpha. 
 
Presente relatório da ocorrência elaborado pelos serviços de Proteção Civil Municipal, face à 
deslocação ao local ocorrida a 20/09/2020; 
 
Presente proposta de realização de vistoria, apresentada pela Chefe da DGT, no e-mail 
datado de 14/10/2020, por forma a que sejam verificadas as condições de segurança da 
edificação, propriedade de Construções Jesus e Pedro, Lda., com o NIPC 504847864;  
 
Após análise dos elementos, a Câmara Municipal delibera: 
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Nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação 
– RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º136/2015, de 9 de setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21/05, DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE VISTORIA ao  
imóvel sito em Rua Joaquim Tomé Feteira, n.º 43 e n.º 45, freguesia de Vieira de Leiria 
e concelho de Marinha Grande, para verificação das condições que possam, 
eventualmente, apresentar riscos de segurança de pessoas e bens, bem como outros 
riscos que se identifiquem no local, e consequentemente proceder à identificação das 
adequadas medidas de correção/eliminação de tais riscos, bem como a identificação 
dos elementos que devam instruir procedimento prévio para execução dos trabalhos e 
o prazo em que o mesmos deva ser apresentado, devendo, ainda, contemplar as 
respostas aos quesitos que sejam eventualmente formuladas, assim como as demais 
indicações previstas nos n.º 4 e n.º 5 do artigo 90,º do RJUE. 
NOTIFICAR a sociedade proprietária do imóvel, Construções Jesus e Pedro, Lda., com 
o NIPC 504847864, na pessoa do seu representante, Sr. José de Jesus Pedro, para 
estar presente na referida vistoria. 
DETERMINAR que a vistoria seja realizada no dia 17/11/2020, pelas 10h00, e que a 
respetiva Comissão de Vistorias, tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Dr. Hugo Areal 
Fiscal Carlos Duarte 
 
Membros suplentes: 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Alexandre Fava   
Dr. Pedro Borges 
Fiscal Álvaro Letra 
 
INFORMAR o representante da sociedade proprietária do imóvel, que, nos termos do 
n.º 3 do art.º 90 do RJUE, até à véspera da vistoria, poderá indicar um perito para 
intervir na realização da vistoria e formular quesitos a que deverão responder os 
técnicos nomeados. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

28. Req.º nº 1008/20, datado de 16/09/2020 - Proc.º n.º 340/20, datado de 16/09/2020 
- Ricardo Jorge Letra Faustino 

 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no 
artigo 69.º, n.º 1, alínea b), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o 
requerente é seu irmão.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
780 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 1008/20, de 16-09-2020, 
apresentado por Ricardo Jorge Letra Faustino em que o mesmo solicita,  enquanto 
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promitente comprador do prédio rústico sito em Casal d´Anja, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 1074, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 2297, a emissão de parecer 
ao abrigo do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação que lhe foi dada 
pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, com vista à celebração de escritura pública de compra 
e venda do referido prédio. 
 
Presente parecer jurídico datado de 26-10-2020, informação dos Serviços de Fiscalização, 
de 23-09-2020, bem como parecer técnico de 15-10-2020 da Divisão de Ordenamento do 
Território, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou: 
 
- O requerimento com o registo de entrada n.º 1008/20, de 16-09-2020, apresentado por 
Ricardo Jorge Letra Faustino em que o mesmo solicita,  enquanto promitente comprador do 
prédio rústico sito em Casal d´Anja, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 
Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 1074, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 2297, a emissão de parecer ao abrigo do artigo 
54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, 
de 23 de agosto, com vista à celebração de escritura pública de compra e venda do referido 
prédio, de que resultará a constituição de um compropriedade sobre o mesmo, na proporção 
de metade para cada um; 
- O parecer jurídico datado de 26-10-2020, a informação dos Serviços de Fiscalização, de 
23-09-2020, bem como parecer técnico de 15-10-2020 da Divisão de Gestão do Território, 
todos sobre o assunto,  
 
E, concordando com os fundamentos de facto e de direito deles constantes, cujo teor 
passa a fazer parte integrante da presente deliberação e se anexam, delibera, ao 
abrigo da norma já citada emitir parecer favorável  à celebração de escritura de 
compra e venda do dito imóvel a favor de Ricardo Jorge Letra Faustino e Ema Lopes 
Lavos, por não se vislumbrar, na realização do referido negócio jurídico, qualquer fuga 
ao regime jurídico dos loteamentos urbanos, consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 
16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

29. E/11004/2020 - 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. 

 
781 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/11004/2020, datado de 
20/10/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Central (Garcia), Rua Álvaro 
Domingues, Rua da Portela, Rua de Damão e Rua Manuel Pereira Roldão, todas da 
freguesia de Marinha Grande, num total de 21,50 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 21/10/2020, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 22/10/2020 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente  
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da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à execução de todos os 
ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem como 
o despacho proferido pelo Sr. Vereador, 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 
21,50 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Central (Garcia), Rua 
Álvaro Domingues, Rua da Portela, Rua de Damão e Rua Manuel Pereira Roldão, todas 
da freguesia de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

30. E/10792/2020 - 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. 

 
782 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/10792/2020, datado de 
16/10/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua José Moreira, freguesia de Vieira de 
Leiria, e Largo Ilídio de Carvalho; Rua dos Lenhadores; e Rua Vasco da Gama, da 
freguesia de Marinha Grande, num total de 28,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 20/10/2020, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 22/10/2020 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à execução de todos os 
ramais. 
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Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Sr. Vereador, 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 
21,50 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua José Moreira, freguesia 
de Vieira de Leiria, e Largo Ilídio de Carvalho; Rua dos Lenhadores; e Rua Vasco da 
Gama, da freguesia de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

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

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

 
 

31. Escalas de turnos das farmácias do Concelho da Marinha Grande para o ano 
2021 – Emissão de parecer  

 
783 - Presente e-mail da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., datado de 15 de 
outubro de 2020, a remeter a escala de turnos de farmácias, para o ano de 2021, enviada 
pela Associação Nacional de Farmácias, para efeitos de emissão de parecer.  
 
Dispõe o artigo 3.º, n.º 2 da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, que a ARS solicita, à 
câmara municipal territorialmente competente, parecer sobre a proposta de escalas de 
turnos das farmácias.  
 
Assim, analisada a proposta referente ao concelho da Marinha Grande, ao abrigo da 
competência que lhe é conferida pelo já citado artigo 3.º, n.º 2 da Portaria n.º 277/2012,  
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de 12 de setembro, emite parecer favorável à proposta de escalas de turnos das 
farmácias para o ano de 2021.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 

32. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à 
família no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de julho e 30 de 
setembro de 2020  

 
784 - Presente informação n.º I/1886/2020 datada de 22 de outubro de 2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da apreciação de 9 (nove) 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 9 (nove) 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 julho e 30 de setembro de 2020, 
relativos ao 3º trimestre de 2020. 
 
Foram ainda analisados 5 (cinco) processos de candidatura aos quais foi realizada 
audiência prévia 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, e deliberação de Câmara 
Municipal de 04 de maio de 2020 e deliberação de Câmara Municipal de 18 de junho de 
2020,  uma vez que existia intenção de indeferimento dos processos. 
 
Considerando que dos 9 (nove) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) ou b) 
do nº. 3 do artigo 4º do citado regulamento, 6 (seis) 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 9 (nove) processos que deram entrada, ao abrigo da alínea a) ou b) 
do  nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 3 (três) 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, e que designadamente em duas 
dessas candidaturas 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; 
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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; 
 
Considerando que em 5 (cinco) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) do n.3 
do artigo 4º do citado regulamento, e que foram sujeitos a audiência prévia, conforme 
deliberação de Câmara de 04 de maio de 2020 e deliberação de Câmara Municipal de 18 de 
junho de 2020, em todos os processos os requerentes não apresentaram pronúncia quanto 
à intenção de indeferimento, e os processos não cumprem cumulativamente com todas as 
condições previstas nas alíneas a) a f) do artigo nº 5 do Regulamento de apoio à Natalidade 
e Apoio à família, designadamente as candidaturas identificadas no Anexo C; 
 
Deste modo e atendendo a que:  
a) Os processos originais a que se refere a informação se encontram na Divisão de 

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

a) Ao abrigo da alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e de acordo com o disposto no artigo 10.º do Regulamento de Apoio 
à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no 
Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, deferir 6 (seis) 
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 3 (três) candidaturas constantes no Anexo B;  

d) O indeferimento de 5 (cinco) candidaturas, mencionadas nesta deliberação, por 
não cumprirem as condições de atribuição do incentivo consagradas nas 
alíneas a) a f) do artigo nº 5 do Regulamento de apoio à Natalidade e Apoio à 
Família, designadamente as candidaturas identificadas no Anexo C; 

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

 

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

Até 30/11/2020 

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

Até 11/12/2020 

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

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

33. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades 
de natureza desportiva 2020  

785 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, n.º 394/2020, de 29 de setembro de 2020, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 

 

 
Considerando: 
 
⚫ Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

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

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

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

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

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

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO da 
candidatura abaixo referida: 

 
 
 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/10526/2019 Desporto 
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 

1º DE MAIO 
 

Reabilitação do piso do pavilhão Infraestruturas 

E/9627/2020 Desporto 
GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” 

 
Obras para construção de balneários, 

gabinete médico e auditório 
Infraestruturas 

E/9628/2020 Desporto 
GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” 

 
Aquisição de carrinha para transportes de 

atletas 
Infraestruturas 
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A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir e excluir as candidaturas acima referidas, ficando as admitidas 
selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 

Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10526/2020 Desporto 
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 

1º DE MAIO 
 

Reabilitação do piso do pavilhão 28,5 

E/9627/2020 Desporto 
GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” 

 
Obras para construção de balneários, 

gabinete médico e auditório 
25,8 

E/9628/2020 Desporto 
GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” 

 
Aquisição de carrinha para transportes de 

atletas 
26,5 
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INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 

34. Proposta de fixação de preços de bilhetes para espetáculos a decorrer em 2021 
na Casa da Cultura Teatro Stephens  

 
786 - Presente I/1859/2020 na qual se apresenta proposta detalhada de fixação do preço dos 
bilhetes de ingresso nos espetáculos que integram a programação para a Casa da Cultura 
Teatro Stephens no período de janeiro a abril de 2021, e implicam pagamento por parte do 
público. 
 
Atendendo que por forma a possibilitar a venda dos bilhetes para os espetáculos propostos e 
de acordo com o n.º 9 artigo 26.º do Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa 
da Cultura Teatro Stephens é competência da Câmara fixar por deliberação o preço dos 
mesmos; 
 
Considerando que de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro na sua redação atual, é da competência da Câmara Municipal fixar os preços 
da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados; 
 
Considerando que segundo a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, compete ainda 
à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, (…) de 
distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, 
por lei, sob administração municipal”; 
 
Propõe-se a fixação dos preços para os bilhetes de ingresso nos eventos da CCTS, de 
acordo com a seguinte tabela: 

2021 

JAN TIPO PROJETO VALOR BILHETE 

9 sáb  16h00 Concerto Ano Novo Roberto Batista e Belisa Nogueira 500,00€ Gratuito 

16 sáb 16h00 Concerto p/ Bebés Musicalmente (adiado de 2020) 2.500,00€+IVA 
Adjudicado 

5,00€/7,50€ 

17 dom 17h00 Poesia e Música  
18 janeiro 1934 
 

Hélder Morrison (RI n.º 27690/2020) 
 

2.000,00€ 3,00€ 

23 sáb 21h30 Música M6 Cristina Branco “Eva” 4.200,00€+IVA 10,00€ 

FEV     

13 sáb 21h30 Música Dia dos 
Namorados M6 

Márcia 4.700,00€+IVA 10,00€ 

20 sáb 16h00 Teatro Infantil M3 Teatro à Solta “Gaitas Mantas e 
Chouriças” 

700,00€ Isento 3,00€ 

MAR FESTA DO TEATRO 

6 sáb 21h30 Teatro Revista SOM Helena Rocha “Passa o Gel”(3) 5.000,00€ Isento 3,00€ 

13 sáb 21h30 Teatro Família TEATRESCO “Os Avieiros”(2) 3.500,00€ Isento 3,00€ 

19 sex 21h30 Teatro Revista João Baião (adiado de 2020) 5.000,00€+IVA 15,00€ 

20 sáb 16h00 Concerto p/ Bebés Musicalmente (adiado de 2020) 2.500,00€+IVA 
Adjudicado 

5,00€/7,50€ 

27 sáb 21h30 Dia do Teatro “O Ator que Pensava que o Teatro era a 
Vida” ESTADO ZERO ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL 

825,00€  
Adjudicado  

3,00€ 

ABR     

3 sáb 21h30 Dança CDCE “Ensaio Sobre a Cegueira” 
(adiado de 2020) 

3.850,00€ Isento 3,00€ 

10 sáb 21h30 Música Vitorino Uma Voz e 2 Pianos* +  4.900,00€+Iva 10,00€ 

18 dom 17h00 Música Dead Combo (adiado de 2020) Adjudicado 10,00€ 
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Assim, a Câmara Municipal da Marinha Grande, analisou a proposta e delibera ao 
abrigo das alíneas e) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
na redação atual, através da interpretação por assimilação extensiva, ou, de modo 
mais lato, no exercício da competência para a gestão de equipamentos e serviços 
municipais, aprovar a tabela de preços acima indicada e fixar os montantes dos 
bilhetes para entrada nos espetáculos que vão decorrer na Casa da Cultura Teatro 
Stephens de janeiro a abril de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

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

 
787 - Presente requerimento apresentado em 18-10-2018, por Renato Manuel Pereira Pinho, 
com registo de entrada E/9618/2018, reiterado em diversos momentos posteriores, no qual 
requereu a reparação do veículo automóvel de matrícula 47-MS-89, Marca Smart, Modelo 
MC01, de cor azul, em virtude de o mesmo ter sido danificado “na sequência do temporal 
que se abateu em território nacional, na passada noite de 13 para 14 do corrente mês e ano”, 
por contentores do lixo projetados pelo vento contra os prédios e veículos automóveis, danos 
esses no guarda-lamas traseiro que ficou partido e na lateral direita traseira. 
 
Presente cópia da participação da Polícia de Segurança Pública a relatar os factos que lhe 
foram descritos, na Esquadra, pelo lesado. 
 
Presentes as informações produzidas internamente pelos serviços intervenientes no 
processo – Divisão de Qualidade de Vida.  
 
Presente informação jurídica n.º I/1044/2020-FO, de 18-06-2020, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
comprovou o pressuposto da existência de um ato ilícito, por ação ou omissão nem se 
comprovou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos reclamados 
pelo requerente. 
 
Presente deliberação camarária de 26-06-2020 que determinou a realização de audiência 
prévia sobre o projeto de decisão de indeferimento do pedido. 
 
Presente notificação de audiência prévia efetuada ao requerente por ofício S/1080/2020, de 
30-06-2020, cujo prazo expirou no dia 20-07-2020. 
 
Presentes alegações apresentadas pelo requerente em sede de audiência prévia, com 
registo de entrada E/7608/2020, de 24-07-2020. 
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Presente informação da DQV de 25-10-2020, que apreciou as alegações e reitera que os 
contentores de lixo não estavam, ainda, desativados, à data da ocorrência do sinistro. 
 
Presente Informação Jurídica I/1913/2020, de 26-10-2020, que analisou as alegações e as 
informações produzidas no processo e reitera não estarem verificados dois dos pressupostos 
cumulativos da responsabilidade civil extracontratual - existência de um ato ilícito, por ação 
ou omissão e existência de culpa - não subsistindo fundamentos que permitam alterar ou 
inverter o sentido do projeto de decisão deliberado e notificado ao requerente. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal concordando na íntegra com os fundamentos de 
facto e de direito constantes das citadas informações n.º I/1044/2020, e n.º I/1913/2020, 
esta que aqui se dá, para todos os legais efeitos, por integralmente reproduzida e que 
fica anexa à ata, delibera indeferir o pedido de indemnização apresentado por Renato 
Manuel Pereira Pinho, de danos sofridos no seu veículo automóvel, computados em 
472,02€, em virtude de não se mostrarem verificados todos os pressupostos 
cumulativos da responsabilidade civil extracontratual subjetiva (das pessoas coletivas 
públicas no domínio dos atos de gestão pública), desde logo o primeiro dos seus 
requisitos - a existência de um facto ilícito, por ação ou omissão, imputável ao 
município, exigido pelo n.º 1 dos artigos 7.º e 9.º  da Lei n.º 67/2007, de  31 de 
dezembro, na sua redação mais atual -  e, por consequência da ausência daquele 
requisito, dos requisitos da culpa e do nexo causal entre o facto ilícito e o dano 
reclamado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. Habitação social - Rua Bairro do Camarnal, n.º 45, Camarnal – Maria Graciete 
Jesus Santos Almeida Glória - Projeto de resolução do contrato de 
arrendamento - Apreciação de alegações - Decisão final. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Importa acautelar que é salvaguardado o direito à habitação ao munícipe que será 
despejado.” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que a pessoa já foi informada de que deve encontrar 
uma solução habitacional fora da habitação social, porque é uma pessoa que tem causado 
muitos problemas.   
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
788 - Presentes informações da DDC-Divisão de Desenvolvimento da Cidadania - Área 
Social, I/2536/2018, de 01-10-2018, I/453/2019, de 25-02-2019 e I/372/2020, de 13-02-2020, 
nas quais relatam a situação do arrendamento social titulado por Maria Graciete Jesus 
Santos Almeida Glória, da habitação social sita na Rua Bairro do Camarnal, n.º 45, 
Camarnal, Marinha Grande. 
 
Presente parecer jurídico I/1218/2020, de 15-07-2020, que aqui se dá, para todos os legais 
efeitos, como integralmente reproduzido e que fica anexo à ata, que apreciou os factos e as 
provas produzidas e concluiu estarem verificados os requisitos legais e regulamentares para 
que seja acionada a resolução do contrato de arrendamento celebrado com Maria Graciete 
Jesus Santos Almeida Glória, da habitação social sita na Rua Bairro do Camarnal, n.º 45, 
Camarnal, Marinha Grande, por a mesma já não utilizar o locado como sua residência  
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exclusiva e permanente, desde abril de 2018, data em que contraiu matrimónio e passou a 
residir com o seu marido, na casa deste; pela omissão culposa das comunicações ao 
Município, sobre esses factos e sobre os rendimentos do agregado familiar e ainda por 
permitir e consentir que a habitação haja sido ocupada, ilegalmente, por seu filho, Edgar, que 
nela permanece a residir há mais de um ano, de forma ilegítima e à revelia do necessário 
consentimento e autorização do Município. 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 24-08-2020, que aprovou 
o projeto de resolução do contrato de arrendamento e determinou a realização de audiência 
prévia da arrendatária. 
 
Presentes alegações apresentadas pela arrendatária, em sede de audiência prévia, em 07-
09-2020, com registo E/9449/2020. 
 
Presente informação da DDC, I/1664/2020, de 22-09-2020, que apreciou as alegações 
apresentadas e concluiu manterem-se os incumprimentos dos deveres da arrendatária. 
 
Presente parecer jurídico I/1885/2020, de 23-10-2020, que aqui se dá, para todos os efeitos 
legais, como integralmente reproduzido e que fica anexo à ata, que apreciou as alegações 
da arrendatária e em face da prova produzida no processo conclui pela total improcedência 
da argumentação expendida pela alegante, que não aduziu nem comprovou quaisquer factos 
novos eventualmente suscetíveis de alterarem o sentido provável da decisão camarária, de 
resolução do contrato de arrendamento da habitação social em causa, propondo, por isso, a 
submissão do processo a deliberação final. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com os fundamentos de 
facto e de direito constantes das duas citadas informações jurídicas I/1218/2020 e 
I/1885/2020 e considerando que: 
 

a) A arrendatária Maria Graciete Jesus Santos Almeida Glória, viúva, contraiu 
novo matrimónio em abril de 2018 e passou, então, a residir com o seu marido, 
na casa deste, deixando, por isso, de habitar o locado, em exclusivo e em 
permanência, situação que a própria veio a confirmar e reafirmou aos serviços 
municipais; 

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

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

c) A arrendatária não comunicou, atempadamente, à Câmara Municipal, como era 
seu dever, nenhum dos factos referidos nas duas alíneas anteriores; 
 

d) A arrendatária bem sabia da impossibilidade legal de transmissão do 
arrendamento para o seu filho Edgar, uma vez que foi disso expressamente 
notificada por ofício S/2625/2018, de 18-06-2018, mas nada fez para impedir a 
permanência e residência deste, no locado, há mais de um ano; 

 
e) Tal ofício foi recebido pela arrendatária em 21-06-2018, tanto na morada do 

locado, como na morada onde reside com o seu marido – Rua João Órfão 
Soares, n.º 39, Marinha Grande; 
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f) Em 19-09-2018 a arrendatária voltou aos serviços municipais para comunicar 
que não se encontrava a ocupar o locado, por razões de saúde, situação que 
se manteria até à sua total reabilitação subsequente a uma angioplastia 
coronária a que teria sido sujeita, mas não logrou comprovar, por escrito, tais 
factos, como impõe o n.º 2 do art.º 24.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 
na redação então vigente.  
 

g) Nesse período de tempo, manteve-se a residir, em permanência, na habitação 
do seu marido, facto afirmado pela própria e também pelo recebimento, nesse 
local, do ofício de 18-06-2018, que lhe foi endereçado para a morada deste; 

 
h) No locado permanece há mais de um ano, sem legitimidade para tal, o filho da 

arrendatária, o qual tem vindo a prosseguir atividades ruidosas noturnas no 
prédio, causadoras de incómodos e desconforto na vizinhança; 

 
i) A arguida reafirma que não tem o seu centro de vida familiar permanente 

centrado no locado, residindo na habitação do seu marido e com o seu marido, 
ainda que tente fazer crer que durante o dia vai ao locado para manter as 
aparências de que dele faz uso e mantém uma utilização intermitente, 
comportamentos estes que apenas têm por objetivo permitir e tolerar que o 
seu filho Edgar se mantenha a viver no locado, sem legitimidade para tal, 
mesmo estando consciente e tendo sido expressamente notificada, da 
impossibilidade legal de transmissão do arrendamento para este último. 
 

j) Tais comportamentos e expedientes não são, contudo, compatíveis com a 
natureza e os fins das, sempre escassas, habitações sociais do Município, que 
se destinam ao alojamento de agregados familiares de fracos recursos 
económicos e carentes de uma habitação condigna, a atribuir nos termos e nas 
condições previstas no Regulamento  de Atribuição, de Gestão e de Utilização 
das Habitações Sociais do Município. 

 
k) A reiterada violação dos seus deveres para com a habitação social arrendada – 

dever de habitar o locado em permanência, dever de não facultar nem permitir 
hospedagem, a sublocação, e a cedência do imóvel a terceiros, a qualquer 
título e deveres de informação da alteração do agregado familiar e dos 
rendimentos – previstos, respetivamente, nos nºs. 1 e 2 da cláusula terceira e 
no n.º 4 da cláusula quinta do contrato, é incompatível com a manutenção da 
relação contratual, nos termos do disposto nas alíneas j), k) e p) do n.º 1 do 
art.º 32.º, do já citado Regulamento Municipal, conforme se concluiu na 
deliberação desta Câmara Municipal de 24-08-2020; 

 
l) Com estes comportamentos censuráveis e culposos, a arrendatária violou os 

seus deveres impostos pelo art.º 29.º, n.º 1, alíneas c), l) e p) do Regulamento 
de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município, 
factos que constituem fundamentos para a resolução do contrato de 
arrendamento, nos termos do art.º 32.º, n.º 1, alíneas j), k) e p) do mesmo 
Regulamento e que tornam insustentável e inexigível a manutenção do 
contrato de arrendamento apoiado nas condições atrás mencionadas e a 
manutenção da ocupação ilícita pelo filho da arrendatária, 

 
Delibera, pelas razões de facto e de direito expostas e ao abrigo da competência 
conferida pelo n.º 2 do art.º 32.º do mesmo Regulamento, resolver o contrato de  
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arrendamento titulado por Maria Graciete Jesus Santos Almeida Glória, da habitação 
social sita na Rua Bairro do Camarnal, n.º 45, Camarnal, residente na Rua Adriano 
Marques Nobre, n.º 79, Camarnal, e fixar em 30 dias o prazo para que a mesma proceda 
à desocupação do fogo e à entrega voluntária do mesmo e das respetivas chaves, 
nesta Câmara Municipal. 
 
Fica ainda notificada de que, nos termos do n.º 3 do art.º 30.º e dos nºs. 3 a 5 do art.º 
32.º, ambos do já citado Regulamento: 
 
a) O direito de resolução do contrato de arrendamento não caduca mesmo que a 

arrendatária ponha fim às razões que o fundamentam. 
 
b) O incumprimento voluntário da obrigação de desocupação e entrega da habitação 

no prazo fixado, terá por consequência a execução do despejo pelo Município, 
com requisição da autoridade policial competente, conforme previsto nos nºs. 1 e 
2 do art.º 34.º do mesmo RAAH, considerando-se abandonados a favor deste, 
quaisquer bens móveis deixados na mesma, sem direito da arrendatária a 
qualquer indemnização. 

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

realização de obras necessárias à reposição da habitação nas condições em que 
se encontrava, à data da celebração do contrato, decorrentes de eventuais danos 
que se venham a verificar no fogo, após a resolução do contrato. 

 
d) Esta decisão final de resolução do contrato de arrendamento é suscetível de 

impugnação perante o competente TAF-Tribunal Administrativo e Fiscal. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

37. Reabilitação da rua da Escola Secundária - Boavista - Concurso público n.º 
33/2020 – Adjudicação. Ratificação de despacho 

 
789 - Presente Despacho nº 424/2020, de 26 de outubro, com o seguinte teor integral: 
 
“Por deliberação, de 16 de setembro de 2020, foi determinada a realização do procedimento 
de concurso público para adjudicação da obra “Reabilitação da rua da Escola Secundária – 
Boavista” nos termos de informação proveniente da Divisão de Gestão do Território (DGT). 
 
De acordo com relatório final, datado de 22 de outubro de 2020, é proposta a adjudicação do 
contrato à empresa Matos & Neves, Ld.ª, pelo valor de 94.459,50€. 
 
Assim e nos termos do relatório final, integrado no processo administrativo, aprovo a 
proposta dele constante e adjudico a execução da obra à proposta apresentada pelo 
concorrente Matos & Neves, Ld.ª NIPC 500 870 578, pelo valor de 94.459,50€ (Noventa e 
quatro mil e quatrocentos e cinquenta e nove euros e cinquenta cêntimos), a que acresce 
IVA à taxa legal, e prazo de execução de sessenta dias, de acordo com os artigos 148.º, 
73.º, n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com os 
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artigos 18.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e com o artigo 35.º, n.º 
1, alíneas f) e g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro: 
Aprovo a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o artigo 98.º, n.º 2, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Determino que o adjudicatário seja notificado para apresentar, no prazo de cinco dias úteis, 
os documentos de habilitação, identificados no programa do procedimento. 
 
Designo diretor de fiscalização da obra o eng.º Luis Silva, nos termos do artigo 344.º, n.º 2, 
do Código dos Contratos Públicos. 
 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, delibera ratificar o despacho 424/2020, de 26 de outubro. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

38. PEDU - REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS 
EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS - Concurso 
público n.º 28/2020 –Aprovação de alterações ao projeto, mapa de quantidades 
final. Prorrogação de prazo. Ratificação do Despacho nº 425/2020, de 26 de 
outubro 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“O que aconteceu? 

Mais uma vez, lançam um concurso de obras sem “definir e apresentar medições e mapas 
de quantidade dos trabalhos”. Como é possível uma construtora apresentar uma proposta 
sem quantidades definidas, e uma vez mais vamos atrasar esta obra mais um mês.” 
  
A Sr.ª Presidente referiu que houve reclamações, está presente a informação técnica com 
os esclarecimentos, o prazo era neste dia e teve de se responder, senão o concurso caía. 
Não houve alteração do preço base, houve necessidade de fazer o despacho, que hoje vem 
aqui para ratificação. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
790 - Presente Despacho nº 425/2020, de 26 de outubro, da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor integral: 
 
“Presente ata do júri, designado para conduzir o procedimento, datada de 23 de outubro 
2020, em anexo,  e que aqui e dá por reproduzida,  elaborada no contexto da análise aos 
pedidos de esclarecimentos e suprimento de erros e omissões, apresentados pelos 
interessados, na qual se conclui pela necessidade de aprovar alterações ao projeto, 
procedendo ao aditamento das mesmas ao procedimento concursal bem como de aprovar o 
novo mapa de trabalhos como suprimentos dos erros e omissões identificadas pelos 
interessados, e ainda pela  a prorrogação do prazo de apresentação de propostas por 29  
(vinte e nove )  dias, a contar da data da publicitação da decisão. 
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Presente informação da DJA, com referência I/1898/2020 de 23 de outubro de 2020,  que 
propõe a aprovação dos trabalhos supracitados por se verificarem as circunstâncias 
excecionais e os motivos de urgência exigidos pelo nº 3 do artigo 35 º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro para a tomada da 
decisão; 
  
Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da tomada de decisão sobre a lista de erros e omissões e que a 
ausência de resposta implica a sua rejeição; 
  
Tendo em conta que a apresentação de listas de erros e omissões pelos interessados 
constitui um dever e representa uma forma de participação na definição objetiva e rigorosa 
dos termos do projeto de execução e da sua conformidade com a obra a realizar; 
  
Atendendo a que estas listas têm ainda um propósito de controlo de custos prevenindo 
eventuais acréscimos futuros de trabalhos na execução da obra; 
  
Considerando que foram produzidas novas peças escritas e desenhadas para melhor 
esclarecer as diversas especialidades, bem como para uma adequada caracterização dos 
trabalhos e das quantidades 
necessárias à execução da mesma, assim como desenhadas novas peças a aditar no 
projeto de arquitetura. Foi ainda retificado o mapa de trabalhos e quantidades, que substitui 
integralmente o anterior, indicando de forma inequívoca, discriminada e devidamente 
particularizada a natureza e quantidades dos trabalhos necessários para a execução de 
obra, aspetos e circunstâncias que motivam a prorrogação do prazo fixado para a 
apresentação das propostas; 
  
Atento o disposto no nº 5 do referido artigo 50º do CCP, o órgão competente para a decisão 
de contratar deve, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das 
propostas, pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados mas 
que é  admissível, nos termos do art.º 64º do referido Código, que essa comunicação seja 
efetuada, para além do prazo suprarreferido, devendo. nestes casos, o prazo fixado para a 
apresentação das propostas ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao do 
atraso verificado. 
  
Verificando que não é possível reunir extraordinária o órgão competente para a decisão de 
contratar, em tempo útil à tomada de decisão, nos termos do nº 2 do art.º 41 da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação; 
   
Decido, ao abrigo do nº 3 do art.º 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, no uso da competência 
prevista da alínea f) do nº 1º do artigo 33º do referido regime jurídico em conjugação coma 
alínea b) do nº 1, do art.º 18º DL n.º 197/99, de 08 de Junho, e para os efeitos dos artigos 
50.º e 64.º, do Código dos Contratos Públicos, 
  
- Aprovar novas peças escritas e novas peças desenhadas em substituição das 
existentes, nas seguintes especialidades: 
- Projeto de estruturas e fundações; 
- Projeto de instalações, equipamentos e sistemas de gás prediais; 
- Projeto de instalações, equipamentos e sistemas hidráulicos; 
- Projeto de instalações, equipamentos e sistemas elétricos; 
- Projeto de instalações, equipamentos e sistemas de comunicações; 
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- Projeto de instalações e equipamentos de segurança; 
- Projeto de Instalações, equipamentos e sistemas de AVAC; 
- Projeto de equipamentos de segurança contra incêndio em edifícios; 
- Projeto de condicionamento acústico. 
  
Aprovar novas peças desenhadas no projeto de arquitetura: 
09 - Proposta Planta Piso 
10 - Proposta Planta Cobertura 
11 - Proposta Alçados 
12 - Proposta Cortes 
13 - Proposta Mapa de Vãos interiores 
14 - Proposta Mapa de Divisórias sanitárias 
15 - Proposta Mapa de Vãos exteriores 
16 - Proposta Mapa de Vãos exteriores 
17 – Pormenores Gerais – Horizontais 
18 – Pormenores Gerais – Verticais 
19 – Pormenores Serralharia 
20 - Pormenores Serralharia 
21 – Plantas de acabamentos – revestimentos interiores 
- Aprovar o novo mapa de trabalhos como suprimentos dos erros e omissões identificadas 
pelos interessados; 
- Aprovar o resumo orçamental, cronograma financeiro e a calendarização; 
- Prorrogar por 29 dias o prazo fixado para a apresentação das propostas, a contar da data 
de publicação do anúncio no Diário da República 
  
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião. 
 
Marinha Grande, 26 de outubro de 2020” 
 
 
A Câmara Municipal, de acordo com  artigo 35.º, n.º 3 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual, delibera ratificar o despacho n.º 425/2020, de 26 de outubro,  proferido no uso da 
competência prevista no artigo 33.º, n. º1, alínea f) do RJAL, aprovado pela Lei supra 
citada, em articulação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
08 de junho. 
  
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:05 horas. 
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No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


