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Aos dezasseis 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:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Nuno Filipe Gomes de Brito; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira comunicou em 15/11/2020, 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 pessoais não poderá comparecer a esta reunião, pelo que solicitou a justificação da 
sua falta, sendo substituído em todas as suas funções enquanto Vereador pelo candidato n.º 4 da 
lista do MpM – Movimento pela Marinha, Sr. Nuno Filipe Gomes de Brito. 

 
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 
 

1. Sr. Júlio de Oliveira Matos – vem novamente solicitar esclarecimentos sobre as 
pedras da sepultura do seu filho. 
 

 
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 34, da reunião ordinária realizada no dia 07 de outubro de 2020 
2. Aprovação da ata n.º 35, da reunião ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2020 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 10 de novembro de 2020 
4. 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020  
5. P.A. N.º 142/2020-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 

componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” de 4 
janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021. Abertura de procedimento de contratação 
pública. 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

6. Requalificação da Rua do Sol – P.A. n.º 14/2019 -Aprovação do Projeto de Execução 
e das respetivas alterações 

7. Definição das Águas Balneares e Época Balnear para 2021 /Apresentação de 
Proposta de Duração da Época Balnear À APA - Agência Portuguesa de Ambiente – 
ARHCentro 

 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

8. Req.º nº 195/19, datado de 27/11/2019 - Proc.º n.º 428/19, datado de 27/11/2019 - 
Vítor Manuel Ferreira Lopes 

9. Req.º nº 1153/20, datado de 13/10/2020 - Proc.º n.º 87/18, datado de 13/03/2020 - 
Filipe Manuel Simões Moreira 

10. Req.º nº 1148/20, datado de 22/10/2020 - Proc.º n.º 106/20, datado de 14/04/2020 - 
Liliana Patrícia Ferreira Fidalgo 

11. Req.º nº 725/20, datado de 30/06/2020 - Proc.º n.º 210/20, datado de 30/06/2020 - 
Imolazer – Imobiliária, S.A. 

12. Req.º nº 1178/20, datado de 29/10/2020 - Proc.º n.º 84/20, datado de 10/03/2020 - 
Vecogest, Lda. 

13. Req.º nº 1171/20, datado de 28/10/2020 - Proc.º n.º 159/18, datado de 02/05/2018 - 
Mário Filipe Coelho e Rosa Lucas de Abreu Coelho 

14. Req.º nº 1115/20, datado de 15/10/2020 - Proc.º n.º 395/20, datado de 15/10/2020 - 
BA Glass Portugal, S.A. 

15. Req.º nº 1189/20, datado de 02/11/2020 - Proc.º n.º 529/18, datado de 13/12/2018 - 
Casas & Soluções, Lda. 

16. Req.º nº 1012/20, datado de 18/09/2020 - Proc.º n.º 342/20, datado de 18/09/2020 - 
Sistemas Mcdonald’s Portugal, Lda. 
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17. Req.º nº 1097/20, datado de 12/10/2020 - Proc.º n.º 29/20, datado de 03/02/2020 - 
Carlos Pereira da Silva - Cabeça de Casal da Herança de 

18. Req.º nº 1083/20, datado de 08/10/2020 - Proc.º n.º 475/16, datado de 11/11/2016 - 
Cátia Alexandra Domingues Lourenço e Pedro Miguel Domingues Conde 

19. Req.º nº 1112/20, datado de 15/10/2020 - Proc.º n.º 421/18, datado de 04/10/2018 - 
Nuno Constantino Cardoso Filipe 

20. Req.º nº 1046/20, datado de 29/09/2020 - Proc.º n.º 418/18, datado de 03/10/2018 - 
Rifarta - Construção Civil, Lda 

21. Req.º nº 1129/20, datado de 19/10/2020 - Proc.º n.º 525/18, datado de 07/12/2018 - 
J. Roldão Seiça e Tavares, S.A. 

22. Req.º nº 832/20, datado de 31/07/2020 - Proc.º n.º 98/07, datado de 08/02/207 - 
Morgado Ruivo & Filhos – Construções Civis, Lda. 

23. Req.º nº 831/20, datado de 31/07/2020 - Proc.º n.º 97/07, datado de 08/02/2007 - 
Morgado Ruivo & Filhos – Construções Civis, Lda. 

24. Req.º nº 1105/20, datado de 13/10/2020 - Proc.º n.º 464/17, datado de 19/10/2017 - 
Vecogest, Lda. 

25. Req.º nº 1158/20, datado de 26/10/2020 - Proc.º n.º 83/18, datado de 07/03/2018 - 
Márcio Leandro Franco Lavos e Cindya de Sousa Duarte 

26. Req.º nº 902/20, datado de 21/08/2020 - Proc.º n.º 376/14, datado de 29/10/2014 - 
Flávio Joel da Silva Azenha 

27. Req.º nº 1122/20, datado de 16/10/2020 - Proc.º n.º 115/18, datado de 05/04/2018 - 
Daniel Alexandre Inês Pedro e Inês Sofia de Sousa Carlos 

28. Req.º nº 1591/19, datado de 24/09/2019 - Proc.º n.º 352/19, datado de 24/09/2019 - 
Caixa Económica Montepio Geral 

29. Req.º nº 1014/19, datado de 11/06/2019 - Proc.º n.º 208/19, datado de 11/06/2019 - 
Liliana Gracinda Sousa Gabriel 

30. Req.º nº 1710/19, datado de 11/10/2019 - Proc.º n.º 381/19, datado de 11/10/2019 - 
António José Pedro Ventura e Ana Margarida Lino da Silva Ventura 

31. Req.º nº 1111/20, datado de 15/10/2020 - Proc.º n.º 490/18, datado de 15/11/2018 - 
Banco Comercial Português, S.A. 

32. Req.º nº 1218/20, datado de 09/11/2020 - Proc.º n.º 82/18, datado de 07/03/2018 - 
Joaquim Piedade Correia – Cabeça de Casal da Herança de 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

33. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020– Área 
cultural - Sport Operário Marinhense – Apoio a infraestruturas – Obras de 
conservação e beneficiação de 6 salas do departamento de música.   

34. Casa da Cultura Teatro Stephens | Pedido de cedência da Fábrica Igreja Paroquial 
da freguesia da Marinha Grande   

35. Funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band da Marinha Grande - Celebração de 
Protocolo de Parceria para 2021   

36. Projeto Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura, Recreio e/ou 
Desporto (RMAA)- Fim do período de consulta pública – Proposta de alterações. 
Decisão final  

   
ATIVIDADE FÍSICA 

37. Adenda ao contrato de arrendamento para fins não habitacionais, “Instalações para o 
desenvolvimento de atividades de expressão físico-motoras”   
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38. Projeto Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado (RMADF). Fim do 
período de consulta pública – Proposta de alterações. Decisão final  

    
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

39. Apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente para aquisição de 
material didático de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento das 
respetivas escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância, referente ao 1º, 
2.º e 3.º períodos do ano letivo 2020/2021.  

40. Apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente para aquisição de 
material didático de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento das 
respetivas escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância, referente ao 1º, 
2.º e 3.º períodos do ano letivo 2020/2021.  

41. Apoio ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria para aquisição de material 
didático, de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento das escolas do 
1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar, referente ao 1.º, 2.º e 3.º período do ano 
letivo de 2020/2021.  

   
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

42. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza social- 2021   

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

44. Transmissão do direito de arrendamento de habitação sita na Rua Adriano Marques 
Nobre, n.º 85, Camarnal- por motivo de dissolução da união de facto com a titular do 
contrato de arrendamento.   

45. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita na Rua Júlio Braga 
Barros, Bloco 5, 3º C, para a fração sita na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 3, R/C C, 
Casal de Malta- Marinha Grande, por motivos de ausência de condições de 
habitabilidade e de condição de saúde do inquilino. 

46. Projeto Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais-RMAIS- Fim do 
período de consulta pública – Proposta de alterações. Decisão final  

 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

47. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
veículo automóvel – Rua das Rosas da Pedra de Cima – Apreciação – Proposta de 
indeferimento – Audiência prévia 

48. Protocolo de Cooperação entre CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de 
Leiria e o Município de Marinha Grande - Compra de material de proteção – 
Pandemia COVID-19 - Testes rápidos antigénio 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

49. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande 
(ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG - Fase 1 - Concurso público n. º 
14/2018  

50. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande 
(ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG - Fase 2 - Concurso público n. º 
15/2018  
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51. Requalificação do Espaço Público - Reparação de Pavimentos em Calçada - 
Concurso público n.º 35/2020. Concurso deserto  

52. Reabilitação da Rua das Lagoinhas - Concurso público n. º 14/2020. Aprovação de 
trabalhos complementares    

 
 
 

 

 
 

 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr. Júlio de Oliveira Matos – vem novamente solicitar esclarecimentos sobre as pedras 
da sepultura do seu filho. 
Disse que lamenta estar aqui novamente, passadas 3 semanas.  
Ontem foi ao cemitério, viu lá uma pessoa da empresa e falou ao telefone com o Sr. 
Logrado sobre a sua situação. 
Diz que a Sr.ª Presidente lhe mentiu em fevereiro, assim como o Sr. Vereador, e no dia do 
funeral do irmão fez reclamação no livro, veio várias vezes à Câmara, disseram-lhe que 
estava no jurídico, mas a verdade é que no dia dos anos do filho e no dia 1 de novembro 
não pode enfeitar a campa. 
Falou coma D. Almerinda que lhe disse que foi enviada uma carta. Uma carta? Não precisa 
de nenhuma carta, quer é a campa reposta. 
Já lhe puseram a campa, mas está partida, e o Sr. Logrado disse-lhe que vai mandar fazê-la 
no Eusébio Machado, mas já falou com as pessoas e não têm lá nada. 
 
A Sr.ª Presidente chamou a atenção do Sr. Júlio para o cumprimento das regras, pois já 
ultrapassou o tempo previsto para a intervenção, embora esteja a ser tolerante face à 
situação.  
Seguidamente respondeu-lhe o seguinte: 
O Sr. Júlio veio à Câmara em fevereiro apresentar o assunto, referente ao facto de a campa 
estar partida na parte lateral. 
A contratação que a Câmara faz é uma contratação pública, há um procedimento 
administrativo para a contratação desta empresa.  
Aquilo que a Câmara pôs no caderno de encargos e a empresa tem de fazer é a abertura do 
coval e só isso.  
Aconteceu um acidente, partiu-se uma pedra, e quando o Sr. Júlio veio à Câmara disse-lhe 
que ela própria e o Sr. Vereador iriam ver administrativamente o que se passava, porque é 
assim que se resolvem os assuntos. 
O assunto foi analisado pela Divisão Jurídica, já lhe foi explicado tudo, efetivamente passou 
muito tempo, mas neste momento o Sr. Júlio tem o assunto resolvido da parte da autarquia. 
A campa foi colada e está colocada. O que a Câmara fez foi resolver um assunto. 
 
De seguida deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que disse que subscrevia as 
palavras da Sr.ª Presidente e que não tinha mais nada a acrescentar. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 
“1. Cidadania ativa 
 
1. 1. Fausto Ferreira – Problema da rotura da conduta de água, qualidade da água e 
saneamento em Trutas 
Demos nota do problema que o munícipe reportou e solicitámos que fosse feito ponto de 
situação do processo da rede de águas e saneamento nas Trutas. 
 
1.2. Glória Frank – Rua Vila Real de Santo António - Embra 
Recebemos o email da Sr.ª Glória Frank o qual se reproduz:   

“O meu nome é Glória J. Soares de Oliveira Frank, Ident. fiscal 113609515, e sou 
proprietária da vivenda situada na Embra, R. Vila Real de St. António Nr. 5. Tomei a 
liberdade de me dirigir ao senhor diretamente, pois numa conversa com a minha 
amiga vizinha Fátima Mendes (com quem andei na escola), ela falou-me do senhor, 
também como vereador da Câmara Municipal da Marinha Grande. A razão porque lhe 
escrevo é a seguinte: A casa ao lado da minha vivenda, ou seja a casa Nr. 7, está há 
anos a ser habitada ilegalmente por gente de etnia cigana e cada vez são mais. Além 
disso, também ocupam não só o terreno da casa Nr. 7, mas também o terreno da casa 
Nr. 9, utilizando-o como lixeira e para criar animais como por exemplo galos, galinhas 
e cães (na casa Nr. 9 as janelas estão tapadas a tijoulo). O Nr. 11, antigamente uma 
garagem, está igualmente ocupado por eles. Para informação do senhor: A situação 
da herança da propriedade - as casas e terreno Nr. 7 - Nr 11 - é, segundo as minhas 
informações, a seguinte: Ariane Kindler e os seus dois filhos, que vivem na Suíça, 
perto de Genebra, seriam os "herdeiros", mas nunca legalizaram a herança. Eu há 
mais de seis meses que entrei em contacto com ela, perguntando-lhe várias vezes se 
queriam fazer a legalização da "herança" ou não, mas, infelizmente ela não avança 
com nada, não se interessa. Resumindo, e voltando à situação em que vive a 
vizinhança da propriedade Nr. 7 - Nr 9:  Os ciganos não respeitam regras, vivem 
em condições higiénicas que põem em perigo a saúde dos vizinhos, por ex: 
deitam todo o tipo de lixo junto, inclusivamente excrementos, nos contentores e 
fazem fogueira tanto fora como dentro da casa. No caso da chaminé ruir, e dá 
aspecto disso acontecer, pode ferir gravemente qualquer passante, ou seja, 
representa um perigo latente para todos nós. Isto não é no sentido da segurança 
pública. No caso da queda da chaminé causar danos na minha vivenda, quem mos 
paga?  Eu pessoalmente tenho também um grande prejuízo, pois pretendo alugar a 
minha vivenda e entreguei a tarefa à Imobiliária Century21 há mais de dois meses. O 
responsável diz-me todas as semanas que teve, e tem, vários pretendentes, contudo, 
sempre que as pessoas visitam a vivenda, da qual gostam, mal vêm o estado 
vergonhoso e o ambiente da casa Nr. 7, quando ouvem o barulho, às vezes 
insuportável, desistem imediatamente do aluguer da minha vivenda. Por último 
gostaria de frisar que existem suspeitas de tráfico de drogas. As crianças que lá  
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vivem têm, consequentemente, e cedo, contacto com a criminalidade. Isto terá 
certamente consequências graves, para elas e para todos nós que somos cidadãos 
sérios e cumpridores dos seus deveres cívico. Nós, moradores desta zona, que 
acreditamos no civismo, achamos muito injusto que a nossa rua tenha deixado de ser 
respeitada e, além disso, temos as nossas casas e vivendas imensamente 
desvalorizadas. Muito agradecida pela sua atenção, peço-lhe que, caso este assunto 
não ser do âmbito do seu trabalho, me indique uma pessoa a quem eu me possa 
dirigir urgentemente”. 

 
Atenta ao facto de a munícipe referenciar a existência de indícios de prática de um crime, 
partilho com órgão, no sentido de dentro das competências municipais serem accionados os 
mecanismos legais conducentes à comunicação desta munícipe junto do competente órgão 
de polícia criminal. 
A descrição também implica a existência de um problema social que solicito que a camara 
municipal o avalie no âmbito das suas competências em articulação com as demais 
estruturais.  
 
 
2. Associativismo 
 
ACAMG - Associação Concelhia de Associações da Marinha Grande 

“Face à ausência de respostas aos ofícios enviados desde março, o que lamentamos 
pela falta de respeito pelas instituições que os assinaram, as associações reuniram e 
debateram as dificuldades com que se deparam para manter as portas abertas, 
concluindo:  
 a) Reforçar o pedido de reunião com carácter de urgência à Sra. Presidente do 
Município da Marinha Grande, Dra. Cidália Ferreira  
 b) Se a reunião não for agendada até dia 20 de novembro, somos a informar que a 
25 de novembro, convocaremos uma conferencia de imprensa para fazer a entrega 
das chaves das associações á autarquia, para assim dirigirem a continuidade da 
cultura, do desporto, do combate ao isolamento da população mais envelhecida e da 
vida social em geral que só as associações proporcionam à população do concelho!  
 c) A vida das Associações fica nas mãos da autarquia, pois os dirigentes 
associativos não podem continuar sem que a autarquia assuma também o seu dever 
nesta fase de pandemia … por exemplo, criar um Apoio Extraordinário às 
Associações!”  

 
 
2.1. Começo por lamentar o facto de haver uma troca de correspondência da ACAMG 
com a Câmara Municipal sem resposta 
 
 
2.2. Principais dificuldades das associações 

• Despesas correntes (água, luz, gás, telefone/internet) 

• Despesas com arrendamento de espaços 

• Despesas com compromissos financeiros à banca/terceiros 

• Despesas com recursos humanos (Operário, Ordem) 

• Despesas com inscrições, seguros de atletas. 

• Despesas com seguros das instalações (roubo incêndio). 
 
 
 2.3. O MpM propôs a definição de um Plano de emergência para as associações  
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3. Terceiro Setor – Instituições particulares de solidariedade social (Candidatura ao 
PARES) 
 
Como já referi noutras reuniões, decorrer o período de candidatura ao PARES – Programa 
de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais  
 
 
Volto a perguntar:  

• O que fez a câmara Municipal para estimular a que as instituições sociais se 
candidatassem a este financiamento para obras de equipamentos sociais tão 
necessários para o Concelho; 

• Para o MpM a excelência social é uma prioridade. Referimos que, na nossa opinião, 
devíamos apoiar todas as instituições do concelho que se candidatem no valor global 
da componente não elegível, cerca de 30% do investimento. Repito. 

• Nós queremos ter melhores condições dos equipamentos sociais, sobretudo 
queremos ter mais respostas, mais emprego na área do terceiro setor, melhores 
condições de vida para os que estão numa situação de maior fragilidade. O 
Programa PARES é uma grade oportunidade de captar investimento para esta área. 
Não podemos desperdiçá-la. 

• Estranhamente ainda não veio a este órgão nenhum processo para deliberarmos 
sobre o apoio a dar às instituições. É urgente que elas tenham um documento que 
reconheça o compromisso do município de modo a que a candidatura seja bem 
pontuada e ganhe o financiamento.  

• Quais as instituições do concelho que estão a fazer candidatura? 

• O que pretendo saber é o que é que se passa neste assunto. Será que o executivo 
permanente se prepara para à última da hora responder às instituições que não 
tem verba (porque não fez o trabalho de a enquadrar) ou que a oposição não 
permite? Meus senhores, afastem-se destes argumentos que a insistência dos 
vereadores do MpM com este processo não se compagina com estas 
artificialidades.  
 
 

4. Junta Freguesia de Marinha Grande 
Qual o ponto de situação do financiamento da Câmara Municipal à Junta de Freguesia de 
Marinha Grande para efeitos de construção do novo edifício da Junta de freguesia.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Pretende saber se o problema do Sr. Júlio já foi solucionado assim como o da casa 
de banho. 
Verifica, apesar da resposta da Sr.ª Presidente, que o Sr. ainda tem alguma 
inquietação. 

• Quer também saber quando é que se pode analisar a sua proposta sobre os 
cemitérios, que já enviou. 
Não percebe como é que a Câmara não consegue alterar um problema que tem já 1 
ano. Se não for o Município a resolver quem é que pode resolvê-lo? É um 
equipamento que é nosso e que está ao serviço dos munícipes, mas quem é que o 
resolve? 
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Foi a Câmara que fez o regulamento e por isso pode alterá-lo, fez o contrato e pode 
alterá-lo, dentro da lei. Vamos deixar andar e chegar ao fim do contrato? É esta a 
solução? 
A Sr.ª Presidente diz que foi um incidente, mas não é só um, são muitos! 

• O mesmo se passa com o movimento associativo. As associações são levadas ao 
extremo e por isso dizem que põem aa chaves em cima da mesa, e já não é a 
primeira vez. 
Não há qualquer sensibilidade nem nenhuma solução. Em todo o país há soluções, 
só na Marinha Grande é que há impedimentos. 
Havia verba para as Festas da Cidade, mas não se pode deslocar verba, não se 
pode criar um apoio extraordinário. Nós estamos sempre á procura dos problemas e 
não da solução. Devemos pensar como ultrapassar as dificuldades e não analisar os 
impedimentos. 
É lamentável como é que se deixou arrastar a situação desta maneira! 
As associações são reconhecidas nas várias áreas e não compreende como é que 
não se consegue apoiar. 

• Citou novamente as declarações da Sr.ª Presidente na entrevista ao Jornal de Leiria, 
e pretende saber se já tem uma resposta, uma vez que não se recorda de quais 
foram as infraestruturas e quais os milhões que deixámos de investir por causa do 
Furacão Leslie. 
Quer que a Sr.ª Presidente responda e não lhe diga o mesmo que disse na reunião 
anterior, em que disse que ia averiguar. 

 
 
O Sr. Vereador Nuno Brito cumprimentou todos os que acompanham esta reunião, e 
tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da 
mesma. 
 
“A respeito do assunto referido pelo Sr. Júlio, subscrevemos as palavras da Sra. Vereadora 
Lara, de referir que o problema que o Sr. Júlio colocou não sucede apenas com este 
munícipe. Logo, a CMMG deve fazer todo o possível para ajudar a solucionar este problema 
nos Cemitérios. 
 
1. Felicitações 
Felicito a marinhense nutricionista Cátia Pontes, investigadora do IPLeiria, por ter concebido 
o jogo Veggies4myHeart para promover o consumo de legumes entre os mais novos, foi 
reconhecido internacionalmente, e vai chegar às pré-escolas da Suíça. 
 
2. Proposta de apoio a artistas marinhenses 
Creio que todos nós sabemos que, no que diz respeito a espetáculos e eventos realizados 
ou por realizar, o número destes é muito reduzido, e com grandes restrições, face a anos 
anteriores, devido à pandemia, deixando em situação de “aflição”, sobretudo alguns artistas 
que vivem só dos eventos e do ramo do espetáculo, sem rendimentos e sem possibilidade 
de pagar as suas despesas. Assim, nós, MPM, apelamos para que o programa de animação 
de Natal deste ano contemple o maior número possível de artistas marinhenses, das 
diferentes formas de expressão artística, quer musical, quer dramática/Teatral, quer plástica, 
quer da expressão físico-motora, entre outras, sejam elas realizadas em itinerância, ou num 
determinado espaço definido. 
Aproveitamos para fazer uma chamada de atenção para o momento da contratação pública 
para futuros eventos. Ou seja, aquando da elaboração do caderno de encargos, o MPM 
propõe que seja incluída uma cláusula no contrato que obrigue a empresa vencedora 
do concurso, a contratar todos, ou quase todos, ou até uma percentagem considerável  
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de artistas marinhenses, das diferentes áreas, como forma de apoio aos artistas 
marinhenses, considerando tratar-se de uma medida excecional de apoio aos artistas 
locais, fundamentada, em período de pandemia. Esta proposta deveria enquadrar-se, 
quer agora para o Natal, quer para as comemorações do 25 de abril, quer para a época 
balnear de 2021, ou outros eventos. Ainda estamos a tempo de planear, programar e alterar 
o que for necessário para, posteriormente, a CMMG poder, efetivamente, apoiar os artistas 
marinhenses devidamente.” 
 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que assistem à reunião 
e referiu no seguinte: 
 

• Já muito foi dito sobre a situação do Sr. Júlio Matos, que na sua perspetiva não está 
ainda resolvida, mas que nas palavras da Sr.ª Presidente já tem solução, já está 
resolvido! E ainda tem o desplante de lhe dizer que tem sido permissiva, quando o 
munícipe tem todo o direito de aqui vir expor as suas preocupações. 
Hoje a Sr.ª Presidente resolveu pôr uma pedra sobre o assunto e dizer que já está 
resolvido. Lamenta mais uma vez a postura da Sr.ª Presidente. 
 

• Questões colocadas pelos munícipes 

→ E-mail da Sr.ª Glória – a autarquia tem de tomar medidas, porque é uma questão 
de saúde pública. 

→ Buracos junto ao Imagran e também na Rua da Lagoa, nas Figueiras – a 
Câmara tem de fazer um plano de intervenção para tratar dos buracos. 

→ Sr.ª Sónia, de Casal do Malta – era uma questão de condomínio, que já foi 
convencido a mudar o telhado, mas agora está empancado porque a Câmara 
não emite um qualquer documento. Vai reencaminhar o e-mail para o Sr. 
Vereador. 
 

• Candidatura ao PARES – subscreve a intervenção da Vereadora Ana.  
Por aqui se prova que tal como as Vereadoras da CDU têm afirmado, é necessário 
que a Câmara tenha um gabinete de apoio às associações, porque necessitam de 
acompanhamento da autarquia, dado que são voluntários. 

• Também comunga da preocupação do Vereador Nuno sobre o apoio aos artistas 
locais. Já falou sobre isto. Tem de se fazer um plano, não basta um evento, há que 
garantir que eles estão ocupados e que podem contar com estes rendimentos, 
especialmente os que vivem só disto.  
Têm de ser apoiados, tem de haver uma agenda, tem de haver sensibilidade para a 
cultura. Não temos, mas deveríamos passar a ter! 

• Também quer referir o e-mail da ACAMG, que a deixou chocada. Não compreende 
que não tenham obtido resposta, como também não compreende que não haja 
contacto com as associações. 

• Já na passada sexta-feira, quando fizeram a reunião de trabalho sobre o Covid, 
achou lamentável que a Câmara não tenha contactado a Associação de 
Comerciantes. Confirmou isso com o seu Presidente. 
Por isso, em boa hora as Vereadoras da CDU pediram a criação de um fundo de 
apoio extraordinário ao pequeno comércio e à restauração no nosso concelho. 

 
 
 
 



 

Página 12 de 73 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 16/11/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 39 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
depois de cumprimentar todos os colegas e os munícipes que assistem à reunião, 
respondeu o seguinte: 
 

• À Sr.ª Vereadora Ana Monteiro – sobre a rede de águas e saneamento das Trutas, 
onde houve uma rotura no sábado, na Rua 51.  
A Câmara está a fazer intervenções de saneamento em diversos locais, e a seguir 
proceder-se-á à remodelação da rede de águas. Já foi feito em várias zonas, e a 
seguir será na zona das Trutas. O projeto do saneamento está quase pronto, o da 
água já foi aqui aprovado, e seguir-se-á a intervenção. 

• À Sr.ª Vereadora Alexandra – passeio do Polidiagnóstico.  
Não conhece, mas admite problemas, aqui e em diversos outros locais do concelho. 
Tem havido problemas nos concursos para reparação de calçadas, hoje mesmo vem 
à reunião um concurso que ficou deserto. 

• Rua da Lagoa – é uma das ruas com mais problemas. Têm-se feito pavimentações 
em diversos locais, mas há muitos onde ainda não se chegou, e este é um deles. 

• Pediu à Sr.ª Vereadora para lhe reencaminhar p e-mail sobre o problema do telhado 
em Casal do Malta, para poder desbloquear. 

 
 

A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que depois de 
cumprimentar todos os que assistem à reunião, respondeu o seguinte: 
 

• Associações e ofício da ACAMG – respondeu à Sr.ª Vereadora Lara Lino, 
informando que há contactos quase diários com as associações, há respostas 
constantes, e desde julho que está uma técnica a tratar dos assuntos com as 
coletividades. O seu horário até já foi alterado para estar disponível para as 
associações. 
Depois de 25 de setembro foi enviado um ofício à ACAMG, no dia 26 de outubro. 
Não concorda com a Sr.ª Vereadora Lara ao dizer que não há apoio às associações, 
porque se aumentou, passando de 900 mil euros para 952 mil euros. 
Não concorda com a afirmação porque tem feito contactos permanentes com as 
associações. 

• Sobre as inscrições dos atletas – em 21 de setembro foi aprovado apoio à atividade 
federada, no valor total de 248 mil euros. 

• PARES e IPSS’s – a Câmara fez vários contactos com as instituições do concelho, 
antes da candidatura abrir e também depois, e Casal Galego até já apresentou um 
projeto de candidatura. 
Está agendada para 24 de novembro uma reunião do CLAS para apreciar esta 
candidatura. 

• Artistas locais e existência de um plano – informou a Sr.ª Vereadora Alexandra que 
tem havido um plano. Reduziu-se cerca de 50% no valor da animação de Natal para 
apoiar noutros aspetos.  
Nesta animação de Natal estão incluídos artistas locais, e o Sr. Vereador Nuno Brito 
até está incluído num dos dias. 
Esta animação é itinerante, com um camião que irá aos lugares, e também vai haver 
um comboio de Natal a circular no centro da cidade, de modo a garantir todas as 
medidas de segurança. 
Nestes dias haverá sempre, pelo menos, 2 artistas locais a atuar neste camião e no 
comboio.  
Não pode ser pontual, e por isso é que na Casa da Cultura estão programados e 
agendados vários eventos com artistas locais. 
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• Gabinete de apoio ao associativismo – não está em pleno, mas há uma técnica que 
está em constante contacto com as associações. 

 
 
Quando a Sr.ª Presidente se preparava para intervir, a Sr.ª Vereadora Alexandra 
Dengucho pediu a palavra para colocar uma questão à Srª Vereadora Célia Guerra. 
 
A Sr.ª Presidente disse que lhe vai dar a palavra, tendo pedido para que depois, quando 
estivesse a dar as suas respostas, não a interrompesse. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho colocou então a seguinte questão: 

• Já há resposta para a coletividade da Ordem, que está a agonizar? 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que vai responder, mas antes quis ainda acrescentar 
que na programação de Natal o pai Natal vai andar pelas escolas e pelas freguesias. 
Em relação à Ordem, disse que já falou com o Presidente da coletividade, já há um parecer 
jurídico e ainda esta semana o vai enviar para o Presidente. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra pediu para lhe enviar esse parecer. 
A Sr.ª Vereadora Célia disse que irá enviar para todos. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte às questões colocadas pelos Srs. Vereadores: 
 

• Referiu que ela e os dois Vereadores estão aqui para trabalhar, com dedicação e 
seriedade, e não fazem aproveitamentos políticos.  
Não podem agradar a todos, mas têm que atuar dentro da legalidade e das suas 
competências, tentando encontrar as soluções adequadas. 
Gostariam de dizer sim a tudo o que as coletividades pedem, mas há que ter 
consciência que a Câmara apoia em cerca de um milhão de euros. Qual é a Câmara, 
da nossa dimensão e neste país, que apoia desta forma? Tudo tem de ser feito 
dentro da legalidade, mas os Srs. Vereadores querem é dar a imagem de que não se 
fazem as coisas de forma a querer fazer pensar que não se apoiam as coletividades. 
Não houve nenhuma Câmara que tenha tido tantos problemas em 3 anos como esta, 
e as preocupações da Vereadora Lara é aquilo que disse numa entrevista, onde as 
coisas às vezes são descontextualizadas. 
Não deveríamos trabalhar todos em conjunto, unirmo-nos e apresentar soluções?  
É hora de fazer isso e não dizer mal do trabalho que dedicadamente aqui fazem 
todos os dias, a trabalhar da melhor forma que sabem para bem do concelho. 
Quando o assunto de uma pedra partida no cemitério está resolvido, continua a ser o 
assunto, o munícipe continua a vir aqui dizer e ofender como entende. Devíamos 
saber respeitarmo-nos a todos. 

 
Seguidamente a Sr.ª Presidente anunciou que terminou o período de antes da ordem do dia 
e que vai fazer um intervalo.   
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pediu resposta a uma questão. 
 
A Sr.ª Presidente disse que usava o seu tempo da forma como entende e já tinha dito que ia 
terminar. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que com todo o respeito tinha feito algumas 
questões, e a Sr.ª Presidente só tem de lhe dizer alguma coisa, se vai responder, se lhe vai 
dizer depois, ou então se vai analisar. É só isso que pretende. 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai gerir as reuniões da forma que entender, e a Sr.ª Vereadora 
nunca ficará sem uma palavra ou uma explicação da sua parte. Contudo, quando diz que vai 
interromper a reunião é para interromper e terminar. 

  

 

 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 10:30 
horas às 10:50 horas. 
 
 

  

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

 
1. Aprovação da ata n.º 34, da reunião ordinária realizada no dia 07 de outubro de 

2020 
 
792 - Presente a ata n.º 34, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 07 de 
outubro 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 Nuno Brito, por não ter estado presente na reunião. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 35, da reunião ordinária realizada no dia 19 de outubro de 
2020 

 
793 - Presente a ata n.º 35, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 19 de 
outubro 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 Nuno Brito, por não ter estado presente na reunião. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
3. Resumo de Tesouraria do dia 10 de novembro de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia dez de novembro de dois mil e 
vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
15.232.171,45€ (quinze milhões, duzentos e trinta e dois mil, cento e setenta e um euros e 
quarenta e cinco cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

4. 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020  
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Como está a ser feita a limpeza coerciva da gestão de combustíveis? Vamos libertar 
30.000€ aqui e na limpeza da responsabilidade do munícipe com mais 50.000€, isso significa 
que não se vai realizar, o que significa que quase nada se realizou nesta matéria. 
Também não se faz manutenção dos brinquedos em equipamentos educativos (50.000€). 
Sobre este ponto dou nota de que não concordo. Há manutenção obrigatória deste 
equipamento para garantir a sua condição de segurança.” 
 
A Sr.ª Presidente disse que é uma pergunta pertinente, mas tem a ver com aquilo que se 
perspetiva até final do ano, uma vez que já se está em fase de elaboração do novo 
orçamento.  
Nesta altura do ano já não se irá proceder à utilização desta verba, que será reposta 
naturalmente no próximo orçamento. 
 
Seguidamente, e não havendo mais questões, a Sr.ª Presidente colocou a votação a 
seguinte proposta: 
 
794 - Presente proposta da 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
19.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 398.258,92 euros nos 
reforços e de 398.258,92 euros nas anulações. 
13.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2020 no valor de 379.990,00 euros 
nos reforços e de 327.918,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 
22.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, 
constituída pela 13.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2020, nos 
termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. P.A. N.º 142/2020-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” 
de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021. Abertura de procedimento de 
contratação pública. 

 
795 - Presente a informação I/1925/2020 e a requisição interna do serviço da DDC – Divisão 
de Desenvolvimento e Cidadania, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à 
contratação da prestação de serviços de “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” de 4 janeiro 
de 2021 a 30 de abril de 2021”.  
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Anexos e minutas do anúncio. 
 
Considerando a informação n.º 131/SC/2020 da área de aprovisionamento na qual se atesta 
a fundamentação do preço base de 144.656,21€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
proposto pela DDC na informação I/1925/2020, bem como a fundamentação da adoção do 
procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos 
termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, alínea a), para os efeitos do 
disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2020 a dotação 
para a assunção de despesa, no ano de 2021 para a contratação da prestação de serviços 
de “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), 
e dinamização de bibliotecas escolares” de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021, na 
classificação orgânica/económica 06/020220, ação do PAM 2018/A/70. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal, na sua sessão 16/12/2019, deliberou conceder autorização genérica 
prévia favorável para a assunção de compromissos plurianuais, nos termos constantes da 
deliberação anexa ao processo. 
 
Considerando que por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, foi emitido parecer 
prévio favorável à contratação da prestação de serviços de “Atividades de animação e apoio 
à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas 
escolares” de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021, de acordo com o n.º 7 e 8 do artigo 
68.º, da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, considerando a fundamentação do serviço 
requisitante aduzida na informação de proposta de abertura do procedimento. 
 
Considerando o ofício n.º DAJ 1550/20 da CCDRC de 11 de novembro de 2020, no que 
respeita ao órgão com competência para autorização da despesa, decisão de contratar e 
escolha do procedimento a adotar. 
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Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação n.º I/1925/2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, concordando com a proposta do mesmo serviço, a 
informação n.º 131/SC/2020 da DAF e o parecer da CCDRC de 11.11.2020, que se dão 
por reproduzidas e que ficam anexas à presente deliberação, de acordo com os artigos 
16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do 
Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b), art.º 22.º, n.º 1, alínea 
a) ambos do  Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e 
dd) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera: 
 
a) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 

identificadas; 
b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
c) Adotar o procedimento de concurso público com publicidade no Jornal Oficial da 

União Europeia; 
d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Anexo e as Minutas dos Anúncios; 
e) Determinar que a adjudicação será feita por lotes, de acordo com o critério da 

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

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
- Maria José Andrade, Presidente; 
- Paula Sardinha, Vogal; 
- Nuno Silva, Vogal; 
-  Paula Maia, Vogal Suplente; 
-  Helena Godinho, Vogal Suplente; 
-  Cristina Simões, Vogal Suplente; 
-  Sofia Pereira, Vogal Suplente. 
 
 

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

h) Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Maria José Andrade, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Paula Sardinha. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“As Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), 
e dinamização de bibliotecas escolares, são atividades que decorrem durante todo o ano 
letivo, ou seja, e neste ano, desde setembro de 2020 a julho de 2021, previsivelmente. Neste 
sentido, importa recordar que o primeiro procedimento, que apenas compreendia o período 
de setembro a dezembro, tratou-se de um concurso publico da exclusiva competência da 
Senhora Presidente, pelo montante que comportava. No entanto, mostrámos o nosso 
completo desacordo com a forma como este processo estava a ser conduzido por toda a 
instabilidade e imprevisibilidade que o mesmo provoca em toda a comunidade escolar. A 
vereadora do pelouro adiantou ainda que, o próximo procedimento seria desde janeiro até ao 
final do ano letivo.  
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Na última reunião extraordinária de 9 de novembro, o ponto foi trazido a reunião de camara, 
contemplando, para nosso espanto, unicamente os meses de janeiro a abril. O ponto, a 
pedido dos vereadores da oposição, foi retirado para que posteriormente fosse feito pedido 
de parecer à CCDR. As razões são obvias, tratando-se do mesmo objeto, entendemos que 
estaríamos a incorrer em fracionamento de despesa, pois, para atender às necessidades do 
ano letivo teremos, em princípio, de recorrer a 3 procedimentos.  
 
Para além deste constrangimento legal, voltámos a reforçar que não concordamos com o 
modo como o procedimento foi conduzido. A falta de organização e de planeamento, com 
que o ano letivo foi iniciado no que a este ponto concerne, está bem patente no parecer 
lavrado pela CCDR o qual entendemos transcrever os seguintes parágrafos, dada a 
gravidade e a responsabilidade este ponto nos merece: 
“ Não deixaremos, contudo, de observar que o facto de se tratar sempre do mesmo objeto 
contratual, quer nos dois contratos referidos, quer no contrato que se prevê que venha a ser 
celebrado para o período compreendido entre maio e julho de2021, demonstra que não 
houve um planeamento global das aquisições de serviços necessárias para assegurar nessa 
área o funcionamento dos anos letivos em causa, de forma a que fosse aberto apenas o 
procedimento pré-contratual adequado, ou seja, um concurso público, com publicação de 
anuncio no Jornal Oficial da União Europeia. 
Não tendo sido as referidas prestações objeto de um único procedimento pré-contratual, 
como deveria, entendemos, sob pena de fracionamento de despesa, que o próximo contrato 
seja precedido, tendo em conta o somatório do seu valor com o valor dos anteriores 
contratos de concurso publico, com publicação de anúncio no Jornal oficial da União 
Europeia”  
 
Assim, tendo em conta o parecer da CCDR e estando salvaguardada a questão legal de 
fracionamento de despesa,  tendo em conta que, por falta de planeamento e rigor por parte 
do executivo permanente, não há tempo nem verba em orçamento para dar cobertura a um 
procedimento até ao final do ano letivo e tendo em conta que a não aprovação deste ponto 
resultaria em danos graves para toda a comunidade escolar nomeadamente pais e alunos, 
entendemos abster-nos, viabilizando assim a contratação de serviços, estando no entanto 
em total desacordo com a forma como o processo foi e esta a ser conduzido, a qual 
traduzimos nesta declaração de voto.”  

 
 

Os Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Questionámos o motivo pelo qual a contratação se reporta ao período de janeiro a abril e 
não até ao final do letivo? Apesar das justificações associadas ao período de pandemia em 
que vivemos é nosso entendimento que o procedimento devia ocorrer para o ano letivo 
inteiro (2020/2021) com recurso a clausulas que permitem a maleabilidade inerente à 
imprevisibilidade associada ao período pandémico. Apesar da informação financeira nada 
referir sobre isto tememos que este tipo de contrato seja considerado um fracionamento da 
despesa o que o executivo permanente deveria ter em conta na apreciação processual e dar 
nota justificativa sobre o cumprimento desta obrigação legal. Para além disto trata-se de um 
procedimento que gera instabilidade nas escolas e nos próprios recursos humanos. 
 
Também não concordamos com o facto do critério de seleção ser apenas, note-se o previsto: 
“Informamos que a adjudicação é feita segundo o critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo”. Achamos que deve ser 
introduzida uma clausula que preveja que a empresa tem histórico de contratação de 
recursos humanos com formação para trabalho na área da infância e os recursos humanos a 
afetar a este trabalho devem ter formação na área”. 
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Também levantámos a questão sobre a possibilidade das AAAF/CAF serem realizadas com 
recurso a um protocolo de cooperação com instituições de natureza não lucrativa, 
instituições sociais, do concelho para executarem este trabalho dado que o que têm 
sucedido é que a empresa que ganha o concurso recorre a uma entidade local (sem fins 
lucrativos) para que esta contrate os recursos humanos e faça a sua gestão localmente.  
 
Tendo havido dúvidas sobre o hipotético fracionamento da despesa, solicitámos que fosse 
junto ao processo parecer da CCDR sobre esta matéria, em que inequivocamente se 
expresse que os três concursos referentes ao mesmo objeto – contratação de “Atividades de 
animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de 
bibliotecas escolares” -  (entenda-se o que já ocorrera para AAAF/CAF de set/dez2020, o 
que é objeto deste ponto, e aquele que é espectável que venha a suceder para AAAF/CAF 
maio a Agosto) não se integram num processo de contratação pública com fracionamento da 
despesa. Tendo-se levantado esta dúvida o ponto foi reagendado e os membros do órgão 
em exercício em regime de não permanência exigiram um parecer da CCDR o qual se juntou 
ao processo. O parecer dá nota de que não há fracionamento de despesa, mas levanta o 
problema do planeamento do processo pelo que entendemos votar favoravelmente para 
proteger a execução das atividades em causa e não comprometer a vida escolar das 
crianças e famílias.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Quando em Julho preparámos o procedimento do  serviço de Atividades de Animação e 
Apoio à Família (AAAF), Componente de Apoio à Família (CAF) e Dinamização de 
Bibliotecas Escolares destinadas às crianças do ensino pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico, a funcionar nos estabelecimentos de ensino do concelho fizemo-lo, de 14 
SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, considerando os tempos de exceção que 
estávamos a vivenciar a nível nacional, com particular enfoque ao nível da educação, que 
desde o dia 13 março estava em constante mutação no que diz respeito não só ao 
funcionamento das instituições escolares e de todos os serviços com estes relacionados, 
bem como ao nível da incerteza causada pela pandemia e pelas medidas que de uma forma 
quase diária iam sendo lançadas pelo Ministério da Educação, obrigando a alterações 
sistemáticas nos modos de funcionamento. Veja-se que a própria DGEST adotou a mesma 
estratégia e lançou o concurso de alimentação escolar, a nível nacional, de setembro a 
dezembro, dadas as incertezas de como iria funcionar o ano letivo. 
 
Em novembro e havendo necessidade de acautelar estes serviços a partir de janeiro, 
optámos por planear um procedimento por período letivo e avançar somente até final de abril 
porque face à instabilidade que vivemos, face ao desconhecimento quanto às alterações ou 
até interrupções que poderão acontecer no 3º período e atendendo à evolução da situação 
pandémica no nosso concelho considerámos ser o mais ajustado.  
 
Atendendo aos pareceres internos, bem como ao parecer da CCDR, não há qualquer 
ilegalidade no procedimento adotado sendo cumpridas todas as normais legais em vigor. 
 
Por tudo o que foi exposto somos a apresentar a proposta de contratação por períodos 
letivos destes serviços por considerar ser o mais ajustado.” 
 
Esta declaração de voto foi subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Caetano e pela Sr.ª 
Presidente. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

6. Requalificação da Rua do Sol – P.A. n.º 14/2019 -Aprovação do Projeto de 
Execução e das respetivas alterações 

 
796 - Presente informação n.º CS/56/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 30 
de Outubro de 2020, propondo a aprovação das alterações do Projeto de Execução da 
Requalificação da Rua do Sol, localizada na Ordem, freguesia e concelho da Marinha 
Grande.  
 
Este projeto de execução foi aprovado na Reunião de Câmara de 18/05/2020, aquando do 
seu término e entrega, não contemplando nessa data as cedências que eram necessárias e 
eventuais contrapartidas. Considerando que para requalificar esta via foi necessário obter 
autorização de cedências de parcelas de terrenos de particulares, encetaram-se 
conversações com os respetivos proprietários para preenchimento das fichas de contacto e 
respetivo processos de cedências. 
 
No que respeita ao projeto de Requalificação da Rua do Sol, pretende-se aprovar os 
trabalhos de corte e ampliação de uma garagem para a parcela de cedência designada por 
C2A, assim como a vedação e portão da parcela C2. Tendo em conta as alterações 
efetuadas, procedeu-se à alteração do preço base inicial deste procedimento. Deste modo, o 
preço base do concurso passou para 378.107,43 € (Trezentos e setenta e oito mil cento e 
sete euros e quarenta e três cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, sendo o 
prazo previsto em projeto para execução da obra de 8 meses. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar a nova versão do 
Projeto de Execução da Requalificação da Rua do Sol, localizada na Ordem, freguesia 
e concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

7. Definição das Águas Balneares e Época Balnear para 2021 /Apresentação de 
Proposta de Duração da Época Balnear À APA - Agência Portuguesa de 
Ambiente – ARHCentro 

 
O Sr. Vereador Nuno Brito referiu o seguinte: 
“A proposta integra o período de 19 de junho a 19 de setembro e as praias de S. Pedro Moel, 
praia Velha, Vieira de Leiria e Pedras Negras.  
A nossa opinião é a de que a época balnear deve compreender-se entre 01junho a 30set. 
Devem ainda ser consideradas mais três praias: da Concha, das Valeiras e do Samouco. Até 
lá tem que se preparar as condições, tanto do acesso, como as de segurança e as referentes 
às estruturas de apoio, como casas de banho, espaço de apoio aos concessionários, etc. 
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Propomos ainda que o custo extra que decorre do alargamento do período seja assumido 
pelo Município.” 
 
A Sr.ª Presidente informou que os concessionários propunham julho e agosto, mas a 
autarquia propôs um alargamento por mais tempo, começando a 19 de junho e indo até 19 
de setembro, viu-se que praias tinham as águas balneares em condições, e foram essas que 
vêm na proposta. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou se com este enquadramento não se 
poderia aceitar a proposta do Sr. Vereador Nuno Brito. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que quando se discutiu este assunto também se analisou essa 
possibilidade e de ver se aquilo que se vai propor à APA tem viabilidade. 
Em termos de concessão não estão concessionadas pela ARH, e pareceu-lhes ser mais 
correto apresentar só isto, ter os nadadores salvadores, que nem sempre é fácil, e depois em 
2021 ver se há possibilidade para preparar o alargamento do número de praias. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro entende que o concelho tem praias que podiam ser 
potenciadas. A praia da Concha tem riscos, mas a verdade é que as pessoas vão para lá, e 
na sua opinião a Câmara deverá trabalhar no sentido do alargamento, potenciando a 
utilização destas praias. Para isso deve dar um sinal para a ARH preparar as condições para 
a concessão, nem que seja de forma dividida entre as duas partes. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que este aspeto e aquele que hoje está em análise 
são dois processos diferentes, com procedimentos próprios por parte da ARH e da APA. São 
procedimentos autónomos, mas sabe que a Sr.ª Presidente também tem essa vontade de 
incluir outras praias. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que, na teoria, e se os 4 vereadores da 
oposição entenderem que querem mais praias, poderão incluir-se e enviar essa proposta. 
Isso pode acontecer, a Câmara assumir que quer estas praias. Tem que se dizer isso à APA, 
tem que haver essa mudança de paradigma. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que essa mudança de paradigma já foi 
levantada o ano passado e passado 1 ano a resposta é a mesma. Isto denota incúria, 
desleixo e falta de proatividade. O que é que se fez num ano? Nada! Foi o deixa andar, o 
desleixo, e neste momento já está a ver a Sr.ª Presidente e o Sr. Vereador a abanar a 
cabeça, em sinal de desacordo. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que as Pedras Negras já não têm concessionário, já não teve este 
ano. 
O que se está aqui a aprovar é o período de época balnear. Para o alargamento do número 
de praias há um procedimento concreto, que engloba vários aspetos, designadamente as 
análises das águas balneares. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que não é assim, porque a ARH diz no seu 
ofício que a Câmara também se pode pronunciar sobre este aspeto. 
 
A Sr.ª Presidente pediu para deixar o ponto em aberto, para ir obter esclarecimentos mais 
precisos, uma vez que não são esses que tem neste momento. 
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Depois de recolher os esclarecimentos, a Sr.ª Presidente informou que a própria APA 
mandou retirar os passadiços de acesso à praia da Concha, o que não impede que as 
pessoas para lá vão, e em condições mais perigosas.  
A verdade é que essa competência não é da CMMG, e por isso há alguns anos que a praia 
da Concha não é considerada. 
Em relação ao Samouco a questão é que para ser considerada praia tem de ter acessos (do 
ICNF) e estacionamento. 
Até à próxima época balnear não vai haver condições para ter mais praias balneares, pelos 
motivos já apontados. 
Já está a indicação nos serviços para que em 2021 se possam criar as condições para 
propor a inclusão destas praias para 2022, porque este ano não há as análises feitas (que 
têm de ser do ano anterior), nem estão prontos os procedimentos necessários para propor. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pediu 5 minutos para falar com o seu colega 
Vereador, findos os quais todos se encontravam em condições de votar. 
 
 
Deste modo, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta:    
 
797 - A Agência Portuguesa do Ambiente solicitou através de mail com referência S060999-
202010-ARHCTR.DPI - ARHC.DPI.00089.2020 - Águas balneares 2021 – registado com a 
entrada n.º 11284/2020 de 27 outubro 2020, ao abrigo do Regime Jurídico das Águas 
Balneares – DL n.º 135/2009, de 3 de Junho, alterado e republicado pelo DL n.º 113/2012, de 
23 de Maio: 
 

1. A Autarquia deverá manifestar, por ofício, assinado pelo Presidente ou Vereador 
com o respetivo pelouro, o interesse para a época balnear 2021 acerca da 
manutenção das águas balneares já identificadas, das condições para a prática 
balnear, as infra-estruturas, equipamentos e a assistência a banhistas, bem como 
propor, caso seja do seu interesse, novas águas balneares; 
 

2. Solicitam igualmente a indicação em quais das praias ficará garantida a segurança 
dos banhistas na próxima época balnear de 2021 nomeadamente com a presença 
de nadadores salvadores formados pelo ISN e respetivos meios de socorro, 
constituindo essa informação uma das bases para se proceder à qualificação das 
praias de banhos a que se refere o DL n.º 44/2004, de 19 de agosto; 

 
3. Caso não seja apresentada proposta de duração da época balnear para 2021 para 

cada água balnear decorrerá de 01 de junho a 30 setembro nos termos previstos no 
artigo 5º do RJAB.  

 
Presente igualmente informação da Chefe da Divisão de Gestão do Território, IM/10/2020, 
datada de 11 Novembro 2020, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Após a análise do pedido e informação técnica em anexo, a Câmara delibera informar que: 
 
No que concerne ao ponto 1. e tendo sido identificadas para o ano de 2020 as seguintes 
águas balneares no Concelho da Marinha Grande: 
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Manter as águas balneares definidas uma vez que são as que reúnem as condições à prática 
balnear, quer pelas infra-estruturas, equipamentos e apoio aos banhistas que as mesmas 
possuem. 
 
2. Quanto à “…indicação em quais das praias ficará garantida a segurança dos banhistas na 
próxima época balnear de 2021 nomeadamente com a presença de nadadores salvadores 
formados pelo ISN e respetivos meios de socorro...”, e à semelhança dos anos anteriores, ao 
serem definidas as épocas balneares é fixado o período de tempo ao longo do qual vigora a 
obrigatoriedade de garantia da assistência aos banhistas e encontrando-se as praias do 
município concessionadas – sendo que uma Praia concessionada é uma área de uma praia 
relativamente à qual é licenciada ou autorizada a prestação de serviços a utentes por 
entidade privada (definição constante da Lei 44/2004, de 19 de agosto) em que o 
Concessionário é o titular de licença ou autorização para a exploração de equipamentos ou 
instalações balneares, mediante o pagamento de uma taxa, bem como prestação de 
determinados serviços de apoio, vigilância e segurança aos utentes da praia (definição 
constante da Lei 44/2004, de 19 de agosto), o Município da Marinha Grande espera o 
cumprimento das obrigações cometidas a cada uma das entidades.  
 
3. No que concerne ao pedido de alteração da época balnear para 2021, e de acordo com o 
preceituado no número 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.°135/2009, de 3 de Junho, com a 
nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de Maio, a duração da 
época balnear para cada água balnear é definida em função dos períodos em que se prevê 
uma grande afluência de banhistas, tendo em conta as condições climatéricas e as 
características geofísicas de cada zona ou local, e os interesses sociais ou ambientais 
próprios da localização.  
Assim, quanto à definição da época balnear foi solicitado, à ACIMG através de mail datado 
de 06 Nov 2020, que se anexa à presente informação, solicitando à entidade “...para que 
junto dos concessionários dos apoios de praia do concelho, possam informar de quais as 
preferências dos mesmos, para a definição da data (período) da próxima época balnear 
(2021).”, tendo esta respondido através de mail no mesmo dia: “É preferência dos 
concessionários do concelho da Marinha Grande que a próxima época balnear seja limitada 
aos meses de Julho e Agosto.” 
 
Através de mail recebido da Sr.ª Presidente a 11 nov 2020: 

“Após contacto com a ARH Centro e tendo ouvido os concessionários, pude constatar o 
seguinte: 
Na sequência do que aconteceu esta última época balnear em que a APA definiu um 
período por questões de mitigação do Covid, auscultei a ARH para saber se já existia 
alguma proposta neste sentido. A esta data ainda não foi tomada qualquer medida que 
preveja alargamento de período da época balnear; 
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Relativamente aos concessionários por questões económicas propõem um período 
mais reduzido do que é habitual. 
Tendo em conta que a partir de Janeiro iremos assumir as competências da gestão das 
praias, remeta-se a deliberação de câmara a proposta do período 19 de junho a 19 de 
setembro. 
Preveja-se no próximo orçamento dos RH verba para a necessidade de contratação por 
tempo determinado de nadadores salvadores, relativos a este período tendo em conta 
este novo contexto. 
Remeta-se a deliberação de câmara.” 

 
Assim e no que esta definição diz respeito a Câmara Municipal fixa o período da época 
balnear para 2021 de 19 de junho a 19 de setembro 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Comunicar à Agência Portuguesa do Ambiente – ARH Centro, a presente deliberação. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Para não prejudicar o restante processo das praias determinadas votamos favoravelmente 
com a nota de que consideramos que o período de época balnear devia ser alargado, 
01junho a 30set, sendo que os custos acrescidos deverão ser suportados pelo Município. O 
nosso entendimento é que deveriam ser consideradas mais três praias: da Concha, das 
Valeiras e do Samouco. Para nós ficou claro que a APA não as considera porque o Município 
não prepara previamente as condições necessárias, o que não podemos deixar de lamentar. 
Esperamos que no próximo ano este trabalho seja realizado de modo a que a candidatura a 
2022 possa contê-las. “ 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“É intenção por parte do executivo o alargamento das praias do concelho que permitam 
termos mais praias balneares.  
Por isso mesmo já demos indicações nos serviços para serem tomados os procedimentos 
necessários para que no ano de 2022 possamos ter esse alargamento.  
Como referi, existe ainda a necessidade de se criarem as condições adequadas de 
estacionamentos e de acessos.  
Embora essa vontade tenha existido, relembro que o foco do ano anterior foi de dotar as 
nossas praias de modo a salvaguardar a utilização das mesmas devido às novas condições 
impostas pela pandemia.  
Relativamente aos custos a suportar pelo Município com os nadadores salvadores, também 
já foi dada a indicação aos Recursos Humanos para ficar contemplada uma verba a ser 
aprovada para o Orçamento do próximo ano, que viesse a suprir esta mesma necessidade.” 
  
Esta declaração de voto foi subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Caetano e pela Sr.ª 
Vereadora Célia Guerra. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

8. Req.º nº 195/19, datado de 27/11/2019 - Proc.º n.º 428/19, datado de 27/11/2019 - 
Vítor Manuel Ferreira Lopes 
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Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente requerimento n.º 1975/19, datado de 2019/11/27, constante do proc. n.º 428/19, em nome de 
Vítor Manuel Ferreira Lopes, com o NIF 225216922, com residência em rua da Saibreira, n.º 27, lugar 
de Cortes, união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreiras e Cortes, concelho de Leiria, relativo ao 
pedido de informação prévia para a “Alteração e ampliação de um edifício de habitação” existente, 
sito na rua Helena Lopes Vieira, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1922 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 19957-P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/08/28, que refere que o pedido de informação 
prévia apresentado, não é viável, visto que, em eventual pedido de licenciamento a apresentar nos 
moldes propostos, o mesmo seria passível de indeferimento, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 
1 do art. 24.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, por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente ao prever a ampliação de edificação existente, ao 
nível do piso superior sobre o piso existente, sem que sejam garantidos no piso proposto, os 
afastamentos definidos no n.º 6 do art. 5.º do regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande. 
 
Presente parecer da técnica superior jurista datado de 2020/10/14, a enquadrar juridicamente a 
pretensão e concordando com o parecer técnico referido. 
 
Após a análise do pedido de informação prévia para a “Alteração e ampliação de um edifício de 
habitação” existente, sito na rua Helena Lopes Vieira, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 1922 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 19957-P, 
apresentado por Vitor Manuel Ferreira Lopes, com o NIF 225216922, com residência em rua da 
Saibreira, n.º 27, lugar de Cortes, união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreiras e Cortes, 
concelho de Leiria, bem como dos pareceres que sobre ele recaíram, datados de 2020/08/28 e de 
2020/10/14, a Câmara Municipal delibera: 
 
INFORMAR SER INVIÁVEL a pretensão requerida, visto que, num eventual pedido de 
licenciamento a apresentar nos termos propostos, o mesmo seria passível de indeferimento, 
fundamentado na alínea a) do n.º 1 do art. 24.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, porque violaria normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente 
ao prever a ampliação de edificação existente, ao nível do piso superior sobre o piso existente, 
sem que sejam garantidos no piso proposto, os afastamentos definidos no n.º 6 do art. 5.º do 
regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande. 
 
Mais delibera, nos termos do n.º 4 do art. 16.º do RJUE, informar o requerente que a eventual 
viabilidade para a alteração e ampliação do edifício de habitação existente, ao nível do piso 
superior proposto, deverá garantir os afastamentos às estremas do prédio, definidos no n.º 6 do 
art. 5.º do regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por _______________________ e aprovada em minuta.” 
 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Solicitámos para a ata o envio do parecer da CCDR de 24.08.2006. 
Relativamente a este processo demos nota de que não temos dúvidas sobre os pareceres do 
processo, conducentes a uma decisão de indeferimento da pretensão do Munícipe 
fundamentada na violação de instrumento de gestão do território (PDM). A questão levantada 
prende-se com o facto de nas imediações se encontrarem casas construídas e 
supostamente licenciadas onde não se levantou este problema. De modo que solicitámos a 
indicação do número de habitações que no histórico do licenciamento existem nestas 
condições (quando um requerente quer construir um primeiro piso e esse primeiro piso 
implica a mesma área do Rés do Chão, sem cumprir os afastamentos exigidos em Plano).” 
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O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que vai deixar as explicações deste ponto, que é a 
mesma questão do ponto 30, em que está impedido, para a Sr.ª Presidente responder. 
 
A Sr.ª Presidente solicitou-lhe, uma vez que não está impedido neste ponto, que dê 
algumas explicações. 
 
O Sr. Vereador referiu que as habitações do lado têm construções nas mesmas condições 
em que agora, tecnicamente, se está a recusar aos vizinhos. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que se há 2 habitações que foram construídas 
tendo por base um parecer em que houve um erro, é óbvio que agora não se vai repetir, mas 
a haver um erro é urbanístico e é grave, porque houve violação dos instrumentos de gestão. 
Então o erro tem de ser sanado, mas tem de haver responsáveis. Se o seu entendimento 
está correto, e é isso que quer saber, então a autarquia tem de fazer alguma coisa. 
 
A Sr.ª Presidente informou que já falou com a Chefe da Divisão, apesar de esta se 
encontrar de férias, e isto decorre do PDM. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que gostaria de saber quantas mais habitações 
estarão em possível violação do PDM. Não fica confortável em votar estes 2 processos sem 
este esclarecimento. 
 
A Sr.ª Presidente disse que neste momento não tem esses esclarecimentos para lhe dar, e 
por isso aprece-lhe que a situação mais adequada é retirar os dois pontos (ponto 8 e 
ponto 30). 
  
O ponto foi retirado e vai ser reagendado. 
 
 

9. Req.º nº 1153/20, datado de 13/10/2020 - Proc.º n.º 87/18, datado de 13/03/2020 - 
Filipe Manuel Simões Moreira 

 
798 - Presente requerimento n.º 1153/20, datado de 2020/10/23, constante do processo 
camarário n.º 87/18, subscrito por Filipe Manuel Simões Moreira, com o NIF 284559903, 
com residência em rua da Marinha Grande, n.º 4A, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia e muro”, incidente sobre um prédio rústico descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 1320 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo número 1354, e sobre um prédio urbano descrito na 
Conservatória do Registo predial de Marinha Grande sob o número 5406 e inscrito na 
respetiva matriz urbana sob o artigo número 4844, ambos situados no lugar de Casal d’ Anja, 
freguesia de Vieira de  Leiria, concelho de Marinha Grande, para a qual foi emitido o Alvará 
de Obras de Construção n.º 21/19, datado de 2019/03/18, com termo em 2021/03/17. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/11/02, referente ao projeto de 
alterações ao projeto de arquitetura anteriormente aprovado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.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  
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Urbanização e Edificação – RJUE, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento das alterações à obra de “Construção de uma moradia e muro”, 
incidente sobre um prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha sob o número 1320 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
1354, e sobre um prédio urbano descrito na Conservatória do Registo predial de 
Marinha Grande sob o número 5406 e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 
número 4844, ambos situados no lugar de Casal d’ Anja, freguesia de Vieira de  Leiria, 
concelho de Marinha Grande, pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no 
n.º 3 do art. 83.º do referido regime jurídico. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os correspondentes projetos das especialidades aplicáveis, 
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. 
 
 

10. Req.º nº 1148/20, datado de 22/10/2020 - Proc.º n.º 106/20, datado de 14/04/2020 
- Liliana Patrícia Ferreira Fidalgo 

 
799 - Presente requerimento n.º 1148/20, datado de 2020/10/22, constante do processo 
camarário n.º 106/20, subscrito por Liliana Patrícia Ferreira Fidalgo, com o NIF 208253530, 
com residência em rua Gervásio José Birne, n.º 138, 3.º F, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia 
unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua João 
Fresco, lugar de Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 14466 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 10908. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/09, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua João Fresco, lugar de Pedra de 
Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 14466 e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo número 10908, com o número de processo 106/20, com data de entrada em 
2020/04/14, apresentado por Liliana Patrícia Ferreira Fidalgo, com o NIF 208253530, 
com residência em rua Gervásio José Birne, n.º 138, 3.º F, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua João 
Fresco, com a largura de 1,60m, em blocos de betão com as dimensões de 
0,10mX0,20mX0,06m, após execução de camada de base em “tout-venant” com 
0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 
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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. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 40,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua João Fresco, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO E ARRANJOS 
EXTERIORES”, com o número “02A”, datada de “10_2020”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 1148/20, datado de 2020/10/22, 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. 
 
 

11. Req.º nº 725/20, datado de 30/06/2020 - Proc.º n.º 210/20, datado de 30/06/2020 - 
Imolazer – Imobiliária, S.A. 

 
800 - Presente requerimento n.º 725/20, datado de 2020/06/30, constante do processo 
camarário n.º 210/20, subscrito por Imolazer – Imobiliária, S.A., com o NIPC 506719065, 
com sede em Avenida Vítor Gallo, n.º 114, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de Edifício de Habitação 
Multifamiliar e Muros Vedação”, a levar a efeito sobre um prédio urbano sito na rua 25 de 
Abril, n.º 40, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 15302 e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 
2186. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/11/06, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaíu, 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 Edifício de Habitação Multifamiliar e Muros 
Vedação”, a levar a efeito sobre um prédio urbano sito na rua 25 de Abril, n.º 40, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 15302 e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 
2186, com o número de processo 210/20, com data de entrada em 2020/06/30, 
apresentado por Imolazer – Imobiliária, S.A., com o NIPC 506719065, com sede em 
Avenida Vítor Gallo, n.º 114, freguesia e concelho de Marinha Grande, deferir o mesmo, 
com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente a correção dos alinhamentos dos passeios existentes ao longo das 
ruas 25 de Abril e das Piscinas, de acordo com da peça gráfica correspondente à 
“Planta de Demolição/Construção/Cedência”, com o número “A.02”, datada de  
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“06/2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 725/20, datado de 2020/06/30. Os 
passeios deverão ser executados em pedra calcária (calçada), com as dimensões de 
0,05mx0,05mx0,05m, após a execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m de 
espessura. O lancil deverá ser em pedra calcária com as dimensões de 0,13m 
(largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base) e nas zonas das entradas 
deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral com cantos 
de acabamento. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 27,09m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com as ruas 25 de Abril e das Piscinas, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de 
Demolição/Construção/Cedência”, com o número “A.02”, datada de “06/2020”, 
entregue a coberto do requerimento n.º 725/20, datado de 2020/06/30, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a sociedade 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. 
 
 

12. Req.º nº 1178/20, datado de 29/10/2020 - Proc.º n.º 84/20, datado de 10/03/2020 - 
Vecogest, Lda. 

 
801 - Presente requerimento n.º 1178/20, datado de 2020/10/29, constante do processo 
camarário n.º 84/20, subscrito por Vecogest, Lda., com o NIPC 505668254, com sede em 
Estrada da Base Aérea, n.º 5, Segodim, união das freguesias de Monte Real e Carvide, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um 
Edifício de Habitação Coletiva, Anexo, Piscina e Muros”, a levar a efeito sobre um prédio 
rústico sito no lugar de Matos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 18368 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 7111. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/07/23 e de 2020/11/05, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recairam, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de um Edifício de Habitação Coletiva, Anexo, 
Piscina e Muros”, a levar a efeito sobre um prédio rústico sito no lugar de Matos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 18368 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 7111, com o número de processo 84/20, com data de entrada em 
2020/03/10, apresentado por Vecogest, Lda., com o NIPC 505668254, com sede em 
Estrada da Base Aérea, n.º 5, Segodim, união das freguesias de Monte Real e Carvide, 
concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente uma gare de estacionamento e respetivo passeio público, com a 
configuração e alinhamentos constantes na peça gráfica correspondente à 
“PLANTA DE ARRANJOS EXTERIORES”, com o número “02.02”, datada de 
“OUTUBRO 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 1178/20, datado de 
2020/10/29. O passeio deverá apresentar uma largura mínima de 2,50m e ser 
executado em pedra calcária (calçada), com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, 
após a execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. Na zona 
de estacionamento, a camada de base em agregado britado de granulometria 
extensa deverá apresentar uma espessura de 0,30m. O lancil deverá ser em pedra 
calcária com as dimensões de 0,15m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m 
(largura da base) e na zona da entrada deverá ser utilizado lancil de rampa com 
0,40m de largura e lancil lateral com cantos de acabamento. O lancil da gare de 
estacionamento em calcário deverá apresentar uma largura de 0,08m.  

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 86,50m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Azambuja, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE CEDÊNCIAS PARA O 
DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.02”, datada de “OUTUBRO 2020”, entregue 
a coberto do requerimento n.º 1178/20, datado de 2020/10/29, 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 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 1171/20, datado de 28/10/2020 - Proc.º n.º 159/18, datado de 02/05/2018 
- Mário Filipe Coelho e Rosa Lucas de Abreu Coelho 

 
802 - Presente requerimento n.º 1171/20, datado de 2020/10/28, constante do processo 
camarário n.º 159/18, em nome de Mário Filipe Coelho, com o NIF 128139838 e de Rosa 
Lucas de Abreu Coelho, com o NIF 114066566, ambos com morada em rua da rua de 
Angola, n.º 17 - r/c C, lugar de Guarda Nova, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração e ampliação 
de edifício de habitação e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na 
rua Parque do Engenho, n.º 3, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20450 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20355-P, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/12/27. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/10, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
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Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da “Legalização da 
alteração e ampliação de edifício de habitação e muros de vedação”, a incidir sobre 
um prédio urbano, sito na rua Parque do Engenho, n.º 3, lugar de Engenho, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20450 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
20355-P, com o número de processo 159/18, com data de entrada em 2018/05/02, em 
nome de Mário Filipe Coelho, com o NIF 128139838 e por Rosa Lucas de Abreu Coelho, 
com o NIF 114066566, ambos com morada em rua da rua de Angola, n.º 17 - r/c C, lugar 
de Guarda Nova, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar os requerentes que: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverão, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. Req.º nº 1115/20, datado de 15/10/2020 - Proc.º n.º 395/20, datado de 15/10/2020 
- BA Glass Portugal, S.A. 

 
803 - Presente pedido com o registo n.º 1115/20, datado de 15/10/2020, relativo ao 
licenciamento da demolição de uma edificação inserida no complexo edificado de uma 
unidade industrial localizada na travessa da Liberdade, no prédio registado na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 9482 e omisso na matriz predial urbana, da 
freguesia e concelho da-Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
395/20, com data de entrada de 15/10/2020, apresentado por BA Glass Portugal, S.A., com 
o NIPC 500041393, com sede na Av. Vasco da Gama, n.º 8001, Aldeia Nova/Avintes, Vila 
Nova de Gaia; 
 
Presente informação técnica, datada de 05/11/2020, 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 da 
demolição de uma edificação inserida no complexo edificado de uma unidade 
industrial localizada na travessa da Liberdade, no prédio registado na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 9482 e omisso na matriz predial 
urbana, da freguesia e concelho da-Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 395/20, com data de entrada de 15/10/2020, apresentado por BA 
Glass Portugal, S.A., com o NIPC 500041393, com sede na Av. Vasco da Gama, n.º 
8001, Aldeia Nova/Avintes, Vila Nova de Gaia. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
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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, nomeadamente termos de 
responsabilidade assinados pelo diretor de fiscalização e pelo diretor de obra, e 
registo do alvará ou número de título habilitante emitido pelo InCI, IP, que confira 
habilitações adequadas à natureza ou valor da obra, referente ao empreiteiro que irá 
proceder aos trabalhos, respetivamente de acordo com o disposto nas alíneas j) e k) 
do n.º 17 do Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril; 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Req.º nº 1189/20, datado de 02/11/2020 - Proc.º n.º 529/18, datado de 13/12/2018 
- Casas & Soluções, Lda. 

 
804 - Presente pedido com o registo n.º 1189/20, datado de 02/11/2020, relativo a 
construção de um edifício destinado a armazém, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 12169 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 2348, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 529/18, com data de entrada de 13/12/2018, apresentado por Casas & 
Soluções, Lda., com o NIPC 506 136 949, com sede na rua do Miradouro, n.º 25, Casal dos 
Matos, freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e concelho de Leiria, cujo projeto de 
arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara de 10/02/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 4/11/2020, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 10/11/2020, 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 
construção de um edifício destinado a armazém, no prédio registado na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 12169 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 2348, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º529/18, com data de entrada de 13/12/2018, 
apresentado por Casas & Soluções, Lda., com o NIPC 506 136 949, com sede na rua do 
Miradouro, n.º 25, Casal dos Matos, freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e 
concelho de Leiria. 
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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 – 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. 
 
 

16. Req.º nº 1012/20, datado de 18/09/2020 - Proc.º n.º 342/20, datado de 18/09/2020 
- Sistemas Mcdonald’s Portugal, Lda. 

 
805 - Presente pedido com o registo n.º 1012/20, datado de 18/09/2020, relativo a ampliação 
de um estabelecimento de restauração e bebidas, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19975 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 18699, da freguesia e concelho da-Marinha Grande, a que se reporta o processo 
de licenciamento n.º 342/20, com data de entrada de 18/09/2020, apresentado por Sistemas 
Mcdonald’s Portugal, Lda., com o NIPC 502 167 017, com sede em Lagoas Park, Edifício 
7, piso 2 – Porto Salvo, freguesia de Porto Salvo e concelho de Oeiras, a solicitar o seu 
licenciamento; 
 
Presente informação técnica, datada de 30/10/2020, 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 à 
ampliação de um estabelecimento de restauração e bebidas, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19975 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 18699, da freguesia e concelho da-Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 342/20, com data de entrada 
de 18/09/2020, apresentado por Sistemas Mcdonald’s Portugal, Lda., com o NIPC 502 
167 017, com sede em Lagoas Park, Edifício 7, piso 2 – Porto Salvo, freguesia de Porto 
Salvo e concelho de Oeiras. 
 
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. 
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2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. Req.º nº 1097/20, datado de 12/10/2020 - Proc.º n.º 29/20, datado de 03/02/2020 - 
Carlos Pereira da Silva - Cabeça de Casal da Herança de 

 
806 - Presente requerimento n.º 1097/20, datado de 2020/10/12, constante do processo 
camarário n.º 29/20, em nome de Carlos Pereira da Silva - Cabeça de Casal da Herança 
de, com o NIF 740632078, apresentado por Maria Hortense da Silva e Sousa, com o NIF 
181576945, na qualidade de cabeça de casal, com residência em Avenida José Gregório, n.º 
47, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de 
licenciamento da "Legalização da alteração de moradia unifamiliar e anexo" existentes, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na Avenida José Gregório, n.º 47, lugar de Engenho, 
Freguesia e Concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 8212 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
13214, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2020/04/20. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/04, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da "Legalização da 
alteração de moradia unifamiliar e anexo" existentes, a incidir sobre um prédio urbano 
sito na Avenida José Gregório, n.º 47, lugar de Engenho, Freguesia e Concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 8212 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 13214, com o 
número de processo 29/20, com data de entrada em 2020/02/03, em nome de Carlos 
Pereira da Silva - Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 740632078, apresentado 
por Maria Hortense da Silva e Sousa, com o NIF 181576945, na qualidade de cabeça de 
casal, com residência em Avenida José Gregório, n.º 47, lugar de Engenho, 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. 
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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. 
 
 

18. Req.º nº 1083/20, datado de 08/10/2020 - Proc.º n.º 475/16, datado de 11/11/2016 
- Cátia Alexandra Domingues Lourenço e Pedro Miguel Domingues Conde 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro não participou na discussão e votação, uma vez que 
comunicou o seu impedimento. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
807 - Presente requerimento n.º 1083/20, datado de 2020/10/08, constante do processo 
camarário n.º 475/16, subscrito por Cátia Alexandra Domingues Lourenço, com o NIF 
228499542 e por Pedro Miguel Domingues Conde, com o NIF 227380192, ambos 
residentes na Rua Luís Braille, n.º 153, 3.º A, freguesia e concelho de Leiria, referente ao 
pedido de licenciamento das alterações à obra de “Construção de um edifício de 
habitação unifamiliar, construção de apoio, piscina e muros de vedação”, incidente 
sobre um prédio rústico, sito no lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20220 e 
inscrito na matriz predial rústica sob os artigos números 3008 e 10390, para a qual foi 
emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 41/18, datado de 2018/06/01, com termo em 
2020/03/31, dispondo de projeto de alterações ao projeto de arquitetura, aprovado por 
deliberação camarária datada de 2020/06/18. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/10/16, referente aos projetos de 
alterações aos projetos das especialidades anteriormente apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de um edifício de habitação unifamiliar, construção de apoio, piscina e 
muros de vedação”, incidente sobre um prédio rústico, sito no lugar de Amieira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20220 e inscrito na matriz predial rústica sob os 
artigos números 3008 e 10390, subscrito por Cátia Alexandra Domingues Lourenço, 
com o NIF 228499542 e por Pedro Miguel Domingues Conde, com o NIF 227380192. 
 
Mais delibera informar os requerentes que deverão requerer o averbamento da 
aprovação das alterações ao Alvará de Obras de Construção n.º 41/18, datado de 
2018/06/01, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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19. Req.º nº 1112/20, datado de 15/10/2020 - Proc.º n.º 421/18, datado de 04/10/2018 
- Nuno Constantino Cardoso Filipe 

 
808 - Presente requerimento n.º 1112/20, datado de 2020/10/15, constante do processo 
camarário n.º 421/18, subscrito por Nuno Constantino Cardoso Filipe, com o NIF 
207088136, com residência em rua Eng. Lopes Serra, n.º 12, lugar de Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma moradia com obra de demolição quase 
total da moradia existente integrado no procedimento, licenciamento da obra de 
construção de muros e licenciamento (legalização) da obra de construção de dois 
edifícios anexos”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua eng. Lopes Serra, n.º 12, 
lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1612 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 1933, dispondo de projeto de arquitetura aprovado 
por deliberação camarária datada de 2019/08/12. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/04, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de uma moradia com obra de demolição quase total da moradia existente integrado no 
procedimento, licenciamento da obra de construção de muros e licenciamento 
(legalização) da obra de construção de dois edifícios anexos”, a incidir sobre um 
prédio urbano, sito na rua eng. Lopes Serra, n.º 12, lugar de Praia da Vieira, freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 1612 e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo número 1933, com o número de processo 421/18, com data de entrada em 
2018/10/04, apresentado por Nuno Constantino Cardoso Filipe, com o NIF 207088136, 
com residência em rua Eng. Lopes Serra, n.º 12, lugar de Praia da Vieira, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, com o condicionalismo da cedência para 
domínio público da faixa de terreno com a área de 45,00m2, ao longo da frente do 
prédio confinante com a rua Eng. Lopes Serra, conforme configuração constante da 
peça gráfica correspondente à “LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (CEDÊNCIAS PARA 
O DOMÍNIO PÚBLICO)”, com o número “01.01”, datada de “JULHO 2018”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 1798/18, datado de 2018/10/04, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar o requerente 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 1 do artigo 94.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande em vigor, as obras de 
construção civil nas praias de São Pedro de Moel, Praia da Vieira de Leiria e Água de 
Madeiros, são suspensas do dia 1 de julho a 31 de agosto. 
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3. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 1046/20, datado de 29/09/2020 - Proc.º n.º 418/18, datado de 03/10/2018 
- Rifarta - Construção Civil, Lda 

 
809 - Presente requerimento n.º 1046/20, datado de 2020/09/29, constante do processo 
camarário n.º 418/18, subscrito por Rifarta - Construção Civil, Lda., com o NIPC 
504425161, com sede em rua do Outeiro, n.º 22, lugar de Loureira, freguesia de Santa 
Catarina da Serra, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
construção de “Edifício de Habitação Unifamiliar e Muros”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua das Sorraipas, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
3673 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 2741, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2029/12/27. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/10/28, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de construção 
de “Edifício de Habitação Unifamiliar e Muros”, a incidir sobre um prédio rústico, sito 
na rua das Sorraipas, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3673 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 2741, com o número de processo 
418/18, com data de entrada em 2018/10/03, apresentado por Rifarta - Construção Civil, 
Lda., com o NIPC 504425161, com sede em rua do Outeiro, n.º 22, lugar de Loureira, 
freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, , deferir o mesmo, com os 
seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema confinante com a rua das 
Sorraipas, com uma largura de 1,60m, através da colocação de blocos de betão 
com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após execução de camada de base em 
tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado 
com uma espessura mínima de 0,12m.  

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 70,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua das Sorraipas, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE ARRANJOS 
EXTERIORES”, com o número “5.2”, datada de “Nov./19”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 1958/19, datado de 2019/11/22, ficando a emissão da Autorização 
de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória 
do Registo Predial, devidamente atualizada. 
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Mais delibera informar a sociedade requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do 
art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer 
a emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. Req.º nº 1129/20, datado de 19/10/2020 - Proc.º n.º 525/18, datado de 07/12/2018 
- J. Roldão Seiça e Tavares, S.A. 

 
810 - Presente pedido com o registo n.º 1129/20, datado de 02/11/2020, relativo a 
legalização de ampliação das instalações industriais sitas na avenida Dr. José Henriques 
Vareda, n.º 120, Marinha Grande, nos prédios registados na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob os n.os 19843 e 20615, inscritos respetivamente na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 19758-P e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 9658, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
525/18, com data de entrada de 7/12/2018, apresentado por J. Roldão Seiça e Tavares, 
S.A., com o NIPC 500 146 772, com sede na avenida Dr. José Henriques Vareda, n.º 120, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião 
de Câmara de 20/01/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 4/11/2020, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 10/11/2020, 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 legalização de ampliação 
das instalações industriais sitas na avenida Dr. José Henriques Vareda, n.º 120, 
Marinha Grande, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob os n.os 19843 e 20615, inscritos respetivamente na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 19758-P e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 9658, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 525/18, com data de entrada de 7/12/2018, apresentado por J. Roldão 
Seiça e Tavares, S.A., com o NIPC 500 146 772, com sede na avenida Dr. José 
Henriques Vareda, n.º 120, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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22. Req.º nº 832/20, datado de 31/07/2020 - Proc.º n.º 98/07, datado de 08/02/207 - 
Morgado Ruivo & Filhos – Construções Civis, Lda. 

 
811 - Presente requerimento n.º 832/20, datado de 2020/07/31, constante do processo 
camarário n.º 98/07, subscrito por Morgado Ruivo & Filhos – Construções Civis, Lda., 
com o NIPC 501514546, com sede em rua da Relvinha, n.º 11, lugar de Boa Vista, união das 
freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, referente ao pedido de 
licenciamento das alterações ao licenciamento da obra de “Construção de uma edifício de 
habitação multifamiliar”, a constituir no regime de propriedade horizontal, a levar a efeito 
sobre um prédio urbano, identificado pelo Lote n.º 10, do loteamento urbano sito no luar de 
Bregieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha sob o número 15575, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo número 18248, para o qual foi emitido o Alvará de Licença de 
Construção n.º 77/10, datada de 2010/05/06. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/11/09, referente ao projeto de 
alterações ao projeto de arquitetura anteriormente aprovado, atestando ainda estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/10, referente aos projetos de 
alterações aos projetos das especialidades anteriormente aprovados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de uma edifício de habitação multifamiliar”, a constituir no regime de 
propriedade horizontal, a levar a efeito sobre um prédio urbano, identificado pelo Lote 
n.º 10, do loteamento urbano sito no luar de Bregieiras, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o 
número 15575, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob 
o artigo número 18248, apresentado por Morgado Ruivo & Filhos – Construções Civis, 
Lda., com o NIPC 501514546, com sede em rua da Relvinha, n.º 11, lugar de Boa Vista, 
união das freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria. 
 
Mais delibera MANDAR EMITIR A CERTIDÃO requerida, para que o edifício possa ser 
submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e 
seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Req.º nº 831/20, datado de 31/07/2020 - Proc.º n.º 97/07, datado de 08/02/2007 - 
Morgado Ruivo & Filhos – Construções Civis, Lda. 

 
812 - Presente requerimento n.º 831/20, datado de 2020/07/31, constante do processo 
camarário n.º 97/07, subscrito por Morgado Ruivo & Filhos – Construções Civis, Lda., com o 
NIPC 501514546, com sede em rua da Relvinha, n.º 11, lugar de Boa Vista, união das 
freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, referente ao pedido de  
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licenciamento das alterações ao licenciamento da obra de “Construção de uma edifício de 
habitação multifamiliar”, a constituir no regime de propriedade horizontal, a levar a efeito 
sobre um prédio urbano, identificado pelo Lote n.º 9, do loteamento urbano sito no luar de 
Bregieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha sob o número 15574, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo número 18247, para o qual foi emitido o Alvará de Licença de 
Construção n.º 62/10, datada de 2010/05/06. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/11/09, referente ao projeto de 
alterações ao projeto de arquitetura anteriormente aprovado, atestando ainda estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/10, referente aos projetos de 
alterações aos projetos das especialidades anteriormente aprovados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de uma edifício de habitação multifamiliar”, a constituir no regime de 
propriedade horizontal, a levar a efeito sobre um prédio urbano, identificado pelo Lote 
n.º 9, do loteamento urbano sito no luar de Bregieiras, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 15574, 
e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo 
número 18247, apresentado por Morgado Ruivo & Filhos – Construções Civis, Lda., 
com o NIPC 501514546, com sede em rua da Relvinha, n.º 11, lugar de Boa Vista, união 
das freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria. 
 
Mais delibera MANDAR EMITIR a certidão requerida, para que o edifício possa ser 
submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e 
seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. Req.º nº 1105/20, datado de 13/10/2020 - Proc.º n.º 464/17, datado de 19/10/2017 
- Vecogest, Lda. 

 
813 - Presente Processo de Licenciamento n.º 464/17, em nome de Vecogest, Lda., com o 
NIPC 505668254, com sede em Estrada da Base Aérea, n.º 5, Segodim, união das 
freguesias de Monte Real e Carvide, concelho de Leiria, referente ao licenciamento da obra 
de construção de “Edifício de habitação e muros de vedação”, a levar a efeito numa 
parcela de terreno a destacar de um prédio rústico, sito no lugar de Trutas, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 2010, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha 
Grande sob o artigo número 4745, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção 
n.º 75/18, datado de 2018/09/14. 
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Presente requerimento n.º 1105/20, datado de 2010/10/13, pelo qual é solicitada a emissão 
de certidão comprovativa de que o edifício em causa, satisfaz os requisitos legais para a sua 
constituição em regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no n.º 3 do art. 66.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/10, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera: 
 
DEFERIR e MANDAR EMITIR a certidão requerida, para que o edifício possa ser 
submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e 
seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. Req.º nº 1158/20, datado de 26/10/2020 - Proc.º n.º 83/18, datado de 07/03/2018 - 
Márcio Leandro Franco Lavos e Cindya de Sousa Duarte 

 
814 - Presente requerimento n.º 1158/20, datado de 2020/10/26, constante do processo 
camarário n.º 83/18, subscrito por Márcio Leandro Franco Lavos, com o NIF 227485130 e 
por Cindya de Sousa Duarte, com o NIF 254564968, ambos com residência em rua da 
Agroeira, n.º 52, lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao 
pedido de licenciamento da alteração à obra de “Construção de uma Moradia Unifamiliar 
e Muro Vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico sito em rua da Agroeira, lugar de 
Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 16533 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 11246. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/11/10, referente ao projeto de 
alterações apresentado. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ela recaíu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muro Vedação”, a levar a efeito sobre um 
prédio rústico sito em rua da Agroeira, lugar de Amieira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 16533 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 11246, com o 
número de processo 83/18, com data de entrada em 2018/03/07, apresentado por 
Márcio Leandro Franco Lavos, com o NIF 227485130 e por Cindya de Sousa Duarte, 
com o NIF 254564968, ambos com residência em rua da Agroeira, n.º 52, lugar de 
Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande,  com o condicionalismo da cedência 
para domínio público da faixa de terreno com a área de 19,50m2, ao longo da frente do 
prédio confinante com a rua da Agroeira, conforme configuração constante da peça  
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gráfica correspondente à “Planta de Implantação”, com o número “01”, datada de “23-
10-2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 1158/20, datado de 2020/10/26, 
ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de 
certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

26. Req.º nº 902/20, datado de 21/08/2020 - Proc.º n.º 376/14, datado de 29/10/2014 - 
Flávio Joel da Silva Azenha 

 
815 - Presente requerimento n.º 902/20, datado de 2020/08/21, constante do processo 
camarário n.º 376/14, subscrito por Flávio Joel da Silva Azenha, com o NIF 221249460, com 
residência em rua 5 de Outubro, n.º 20,  lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia unifamiliar, muros de vedação e piscina”, 
incidente sobre um prédio rústico, sito na rua dos Agostinhos, lugar de Guarda Nova, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha sob o número 12147 e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Marinha 
Grande sob o artigo número 10569, para o qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção 
n.º 19/16, datado de 2016/04/06. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/10/15, referente ao projeto de 
alterações ao apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaíram, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar, muros de vedação e piscina”, incidente 
sobre um prédio rústico, sito na rua dos Agostinhos, lugar de Guarda Nova, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha sob o número 12147 e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo número 10569, com o número de processo 376/14, com 
data de entrada em 2014/10/29, apresentado por Flávio Joel da Silva Azenha, com o 
NIF 221249460, com residência em rua 5 de Outubro, n.º 20, lugar de Amieirinha, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, pelo facto das alterações requeridas se 
enquadrarem no n.º 3 do art. 83.º do referido regime jurídico, e que as alterações em 
causa continuam a garantir as condições que serviram de base ao licenciamento 
inicial, bem como as demais normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Mais delibera informar o requerente que deverá requerer o averbamento da aprovação 
das alterações ao Alvará de Obras de Construção n.º 19/16 nos termos e para os 
efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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27. Req.º nº 1122/20, datado de 16/10/2020 - Proc.º n.º 115/18, datado de 05/04/2018 
- Daniel Alexandre Inês Pedro e Inês Sofia de Sousa Carlos 

 
816 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 1122/20, datado de 2020/10/16, 
constante do processo camarário n.º 115/18, inerente ao pedido de licenciamento das 
alterações à obra de “Construção de habitação unifamiliar e muros”, a levar a efeito num 
prédio urbano correspondente ao “Lote n.º 19” do Loteamento Urbano sito no lugar de 
Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o n.º 15817 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 18514, da freguesia de Marinha Grande, apresentado por Daniel Alexandre Inês Pedro, 
com o NIF 241218675 e por Inês Sofia de Sousa Carlos, com o NIF 239299698, ambos 
com residência em rua da restauração, lote 1-A, 2.º frente, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 50/19, datado de 
2020/05/10, com termo em 2021/02/09. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/10/30, que refere que o projeto de 
arquitetura não se encontra apto a merecer aprovação. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento da obra de 
“Construção de habitação unifamiliar e muros”, a levar a efeito num prédio urbano 
correspondente ao “Lote n.º 19” do Loteamento Urbano sito no lugar de Trutas, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o n.º 15817 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
18514, da freguesia de Marinha Grande, com o número de processo 115/18, com data 
de entrada em 2018/04/05, apresentado por Daniel Alexandre Inês Pedro, com o NIF 
241218675 e por Inês Sofia de Sousa Carlos, com o NIF 239299698, ambos com 
residência em rua da restauração, lote 1-A, 2.º frente, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, bem como do parecer técnico datado de 2020/10/30, a Câmara Municipal 
delibera: 
 
NOTIFICAR os requerentes, 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, 
por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as 
especificações constantes no Alvará de Loteamento n.º 2/2006, de 06/09/2006, 
designadamente por: 
 
1. Não respeitar a área máxima de 100,00m2 definida para o piso da cave, sendo 

proposta uma área bruta de construção para este piso de 164,43m2. 
2. Não respeitar o afastamento mínimo de 3,00m para a implantação da edificação, na 

estrema frontal do lote confinante com o arruamento público, sendo proposto um 
afastamento de 2,95m. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

28. Req.º nº 1591/19, datado de 24/09/2019 - Proc.º n.º 352/19, datado de 24/09/2019 
- Caixa Económica Montepio Geral 
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817 - Presente requerimento n.º 1591/19, datado de 2019/09/23, constante do processo 
camarário n.º 352/19, em nome de Caixa Económica Montepio Geral, com o NIPC 
500792615, com sede em rua Áurea, n.º 219 a n.º 241, freguesia de Santa Maria Maior, 
concelho de Lisboa, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização da 
alteração de moradia unifamiliar” incluindo o licenciamento da obra de “Demolição de 
anexos”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua do Tojal, lugar de Camarnal, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 6314 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 7688. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/05/13, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente o art. 73.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, ao propor a legalização de um vãos de iluminação de fachada no 
compartimento designado de “Sala comum”, a uma distância inferior a 3,00m relativamente à 
estrema  do prédio, bem como o aumento do vão de iluminação de fachada existente no 
compartimento designado de “Acesso ao sótão”, agravando as condições referidas naquele 
artigo.  
 
Após a análise da pretensão, pedido de licenciamento da obra de “Legalização da 
alteração de moradia unifamiliar” incluindo o licenciamento da obra de “Demolição de 
anexos”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua do Tojal, lugar de Camarnal, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 6314 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 7688, apresentado por Caixa Económica Montepio Geral, com o NIPC 
500792615, com sede em Áurea, n.º 219 a n.º 241, freguesia de Santa Maria Maior, 
concelho de Lisboa, bem como do parecer técnico datado de 2020/05/13, a Câmara 
Municipal delibera NOTIFICAR a 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 o art. 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 
ao propor a legalização de um vãos de iluminação de fachada no compartimento 
designado de “Sala comum”, a uma distância inferior a 3,00m relativamente à estrema  
do prédio, bem como o aumento do vão de iluminação de fachada existente no 
compartimento designado de “Acesso ao sótão”, agravando as condições referidas 
naquele artigo.  
 
Mais delibera informar o requerente que, em eventual reformulação da proposta em 
referência, deverá ter ainda em consideração o seguinte aspeto: 
“(…) O alinhamento do muro confinante com a rua do Tojal deverá garantir um 
afastamento mínimo de 5,00m ao eixo da via e uma berma pavimentada em calçada. 
Devido à inexistência de um sistema de drenagem da plataforma da rua, deverá ser 
considerada uma berma/valeta no remate do muro ao pavimento betuminoso da rua, 
em calçada de calcário ou granito com 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.” 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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29. Req.º nº 1014/19, datado de 11/06/2019 - Proc.º n.º 208/19, datado de 11/06/2019 
- Liliana Gracinda Sousa Gabriel 

 
818 - Presente requerimento n.º 1014/19, datado de 2019/06/11, constante do processo 
camarário n.º 208/19, em nome de Liliana Gracinda Sousa Gabriel, com o NIF 191709743, 
com residência em rua da Indústria, n.º 51, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de anexo, 
alteração de muro de vedação, regularização da implantação de habitação unifamiliar” 
existente, localizada num prédio urbano sito na rua da Indústria, n.º 51, freguesia de Vieira 
de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 3685 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 
número 5055. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/05/29, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente o art. 73.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, ao propor a legalização da implantação da moradia, dispondo de vãos 
de iluminação de compartimentos ao nível da fachada lateral direita, a uma distância inferior 
a 3,00m relativamente ao limite do prédio confinante a Norte. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de anexo, 
alteração de muro de vedação, regularização da implantação de habitação unifamiliar” 
existente, localizada num prédio urbano sito na rua da Indústria, n.º 51, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 3685 e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo número 5055, apresentado por Liliana Gracinda Sousa Gabriel, 
com o NIF 191709743, com residência em rua da Indústria, n.º 51, freguesia de Vieira 
de leiria, concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 
2020/05/29, a Câmara Municipal delibera NOTIFICAR a 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 o art. 73.º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, ao propor a legalização da implantação da moradia, 
dispondo de vãos de iluminação de compartimentos ao nível da fachada lateral direita, 
a uma distância inferior a 3,00m relativamente ao limite do prédio confinante a Norte. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

30. Req.º nº 1710/19, datado de 11/10/2019 - Proc.º n.º 381/19, datado de 11/10/2019 
- António José Pedro Ventura e Ana Margarida Lino da Silva Ventura 

 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação, uma vez que 
comunicou o seu impedimento, dado que se trata de familiares. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do Código do 
Procedimento Administrativo. 
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Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente requerimento n.º 1710/19, datado de 2019/10/11, constante do processo camarário n.º 
381/19, em nome de António José Pedro Ventura, com o NIF 177 775 106 e por Ana Margarida Lino 
da Silva Ventura, com o NIF 182129969, ambos com residência em rua dos Fetos, n.º 173, lugar de 
Bico da Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra 
de “Alteração e ampliação de habitação unifamiliar e muros de vedação e construção de 
piscina”, a levar a efeito sobre um prédio urbano sito na rua D. Fernando I, n.º 6, lugar de São Pedro 
de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 20706 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 
3207. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/08/28, que refere que o projeto de arquitetura 
apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais e regulamentares 
aplicáveis, designadamente ao prever a ampliação de edificação existente, ao nível do piso superior 
sobre o piso existente, sem que sejam garantidos no piso proposto, os afastamentos definidos no n.º 6 
do art. 5.º do regulamento do Plano diretor Municipal da Marinha Grande. 
 
Presente parecer da técnica superior jurista datado de 2020/10/29, a enquadrar juridicamente a 
pretensão e concordando com o parecer técnico referido. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação de habitação 
unifamiliar e muros de vedação e construção de piscina”, a levar a efeito sobre um prédio 
urbano sito na rua D. Fernando I, n.º 6, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
20706 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 3207, apresentado por 
António José Pedro Ventura, com o NIF 177 775 106 e por Ana Margarida Lino da Silva Ventura, 
com o NIF 182129969, ambos com residência em rua dos Fetos, n.º 173, lugar de Bico da Garcia, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como dos pareceres que sobre ele recaíram, 
datados de 2020/08/28 e de 2020/10/29, a Câmara Municipal delibera notificar os requerentes, 
nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo – CPA, para se 
pronunciarem 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 ao 
prever a ampliação de edificação existente, ao nível do piso superior sobre o piso existente, sem 
que sejam garantidos no piso proposto, os afastamentos definidos no n.º 6 do art. 5.º do 
regulamento do Plano diretor Municipal da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por _______________________ e aprovada em minuta.” 

 
A discussão deste ponto foi feita em conjunto com o ponto 8. 
Pelas razões aí invocadas, o ponto foi retirado e vai ser reagendado. 
 
 

31. Req.º nº 1111/20, datado de 15/10/2020 - Proc.º n.º 490/18, datado de 15/11/2018 
- Banco Comercial Português, S.A. 

 
819 - Presente requerimento com o n.º 1111/20, datado de 15/10/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua de Moçambique, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de ampliação e demolição, 
titulada pelo alvará de obras de legalização de ampliação e demolição n.º 51/20, emitido em 
07/08/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 10/11/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 



 

Página 47 de 73 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 16/11/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 39 

 
 
 
 
 
 
 
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 de Moçambique, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, propriedade de Banco Comercial Português, S.A, com o 
NIPC 501525882, com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 
 

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

32. Req.º nº 1218/20, datado de 09/11/2020 - Proc.º n.º 82/18, datado de 07/03/2018 - 
Joaquim Piedade Correia – Cabeça de Casal da Herança de 

 
820 - Presente requerimento com o n.º 1218/20, datado de 09/11/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua de S. Pedro, n.º 
6, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, objeto de 
legalização de ampliação e da alteração de muro, titulada pelo alvará de licença de 
legalização n.º 74/20, emitido em 13/10/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 10/11/2020, 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 na Rua de S. Pedro, n.º 6, Praia da 
Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande,, propriedade da 
herança Aberta por óbito de Joaquim Piedade Correia, a que corresponde o NIF 
740012215, representada por Maria Avenilde Branco Pedrosa, com o NIF 119900831, na 
qualidade de cabeça de casal da herança com a seguinte composição: 
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1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 
 

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

 
 

33. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020– 
Área cultural - Sport Operário Marinhense – Apoio a infraestruturas – Obras de 
conservação e beneficiação de 6 salas do departamento de música. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Questionámos por que razão se propõe 12.000,00€ “ 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu que é o valor resultante da percentagem e que 
em conversa com a associação se considerou adequado. 
 
 
821 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e 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 do n.º 4 do artigo 14.º, do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, 
ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Apoio Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10740/2019 
30 de setembro 

de 2019 
501417702 Sport Operário Marinhense 

Obras de conservação e 
beneficiação de 6 salas do 
Departamento de Música  

26,3 pontos 
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Presente informação com n.º de registo I/1240/2020 de 3 de novembro de 2020, da Divisão 
de Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, 
nesta fase, a entidade Sport Operário Marinhense preenche os requisitos previstos no art.º 
6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para realização de obras de 
conservação e beneficiação de 6 salas do Departamento de Música. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), f) e m) 
do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/169; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10740/2019  501417702 
Sport Operário 

Marinhense 

Obras de conservação e 
beneficiação de 6 salas do 
Departamento de Música 

26,3 pontos 2018/A/169 12.000,00€ 
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“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. 
 
 

34. Casa da Cultura Teatro Stephens | Pedido de cedência da Fábrica Igreja 
Paroquial da freguesia da Marinha Grande  

 
822 - Presente o pedido com n.º de registo E/10421/2020, da Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia da Marinha Grande, solicitando à Câmara apoio no sentido da cedência da Casa 
da Cultura Teatro Stephens para realização dum espetáculo de música de Natal no mês de 
dezembro. 
 
Presente igualmente Informação técnica com o n.º 1900/2020 de 25.10 onde se faz o 
enquadramento do pedido face aos regulamentos em vigor. 
 
Considerando que de acordo com n.º s 2 e 3 do artigo 7.º do Regulamento de 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens a programação de 
atividades desta sala de espetáculos pode incluir eventos propostos e organizados por 
entidades exteriores desde que aprovados pela autarquia. 
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Considerando que a referida aprovação depende da verificação dos pressupostos referidos 
no n.º 4 do artigo 7.º ou seja “A realização dos eventos propostos por entidades exteriores 
está dependente das caraterísticas e objetivos das ações propostas, do seu interesse 
cultural, cívico ou outro, da capacidade de resposta dos meios técnicos instalados e da 
adaptabilidade do espaço”. No caso em apreço consideramos que o interesse cultural está 
acautelado na medida em que através da atividade proposta, espetáculo de música 
envolvendo a comunidade católica, são prosseguidos fins culturais com os quais a autarquia 
se identifica. Visto o calendário de programação do teatro no mês de dezembro verifica-se 
que o dia 12 sábado está livre e serve os intentos do proponente. 
 
Considerando que a cedência da utilização da Casa da Cultura está prevista no 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens 
designadamente nos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 12.º a 14.º não havendo motivos que justifiquem o 
seu indeferimento. Considerando no entanto, que ao abrigo do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande só estão isentas do pagamento de taxas 
“As associações de bombeiros, as fundações e as associações culturais, desportivas ou 
recreativas legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha 
Grande, relativamente aos actos, factos ou actividades que se destinem directamente à 
prossecução dos seus fins estatutários”, o que não acontece no caso em apreço. 
 
A Câmara apreciou o pedido e delibera nos termos da alínea c) artigo 6º do 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens, 
autorizar a cedência da mesma para realização do espetáculo de música no dia 12 de 
dezembro, bem como a afetação do respetivo pessoal de apoio à sala (1 elemento da 
produção e mais 4 para apoio à receção e encaminhamento na sala), nas seguintes 
condições: 

• A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Marinha Grande fica responsável 
pelo pagamento de taxa devida pela utilização da Casa da Cultura conforme 
previsto no artigo 33º n.º 1 do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da 
Marinha Grande; 

• A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Marinha Grande fica responsável 
pelo pagamento do técnico de som que presta serviço no Teatro; 

• A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Marinha Grande fica responsável 
pelo eventual pagamento de direitos de autor devidos à respetiva Sociedade 
Portuguesa de Autores e pela licença de representação a emitir pelo IGAC – 
Inspeção Geral das Atividades Culturais; 

• A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Marinha Grande fica responsável 
pela elaboração dos bilhetes (cf. modelo a fornecer pelo município) e pela sua 
distribuição; 

• A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Marinha Grande deve ainda 
garantir o cumprimento das obrigações de utilizador previstas no artigo 17.º do 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro 
Stephens e Plano de Contingência devido ao Covid-19. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
  

35. Funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band da Marinha Grande - 
Celebração de Protocolo de Parceria para 2021  

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
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“É possível fazer novo contrato quando ainda se encontram por justificar 8.919,89 euros do 
contrato anterior cf. se refere no processo: “A Junta de Freguesia tem vindo a remeter à 
Câmara Municipal cópias dos documentos comprovativos de despesa, encontrando-se já 
justificada a execução de 21.065,11 euros, referente a despesas realizadas até ao mês de 
setembro de 2020 (ver anexo), encontrando-se por justificar cerca de 8.919,89 euros”. Este 
parecer não está justificado, não é um parecer favorável nem desfavorável.” 
 
A Sr.ª Presidente pediu à Sr.ª Vereadora Célia que clarifique esta questão, mas pode desde 
já adiantar que não há situações diferentes entre entidades, não é entregue qualquer verba a 
nenhuma instituição sem que esta questão esteja resolvida. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que este protocolo está em vigor até final de 2020, 
vai até dezembro, e ainda poderão apresentar faturas, pelo que ainda não há aqui 
incumprimento. Eles costumam apresentar até 20 de dezembro, e pode também informar 
que o protocolo está a ser executado. 
 
823 - Considerando a Informação Interna da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, com 
registo I/1946/2020, de 28 de outubro, que informa que o Protocolo de Parceria em vigor, 
celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, no âmbito 
do funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band da Marinha Grande, termina a 31 de 
dezembro de 2020 e considerando os despachos superiores inscritos na referida Informação 
Interna, que determinam a intenção de manter a parceria existente com a Junta de Freguesia 
da Marinha Grande, através da celebração de novo Protocolo para 2021; 
 
Considerando que a criação e o funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band é um 
projeto comum de parceria, estabelecida entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia 
da Marinha Grande, no quadro das respetivas atribuições, ao abrigo do disposto nos artigos 
7.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d) e 23.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
Considerando a apreciação feita à minuta de Protocolo de Parceria, a celebrar entre a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, cujo objeto é o funcionamento 
da Orquestra Juvenil e da Big Band da Marinha Grande; 
 
Considerando que a celebração do Protocolo de Parceria implica um encargo para o 
Município de 29.985,00 euros, a transferir para a Junta de Freguesia da Marinha Grande até 
31 de dezembro de 2020, correspondente à comparticipação em 75% dos custos com os 
monitores e outras despesas de funcionamento (despesas correntes) e que existe dotação 
financeira na ação 2018/A/207 do Plano de Atividades Municipais; 
 
A Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida pela alínea j), do n.º 1, do 
artigo 25.º e alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera 
aprovar a minuta de Protocolo de Parceria para 2021, a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, que fica anexa e se dá por 
integralmente reproduzida, e submetê-lo a apreciação e aprovação da Assembleia 
Municipal. 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta. 
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36. Projeto Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura, Recreio 
e/ou Desporto (RMAA)- Fim do período de consulta pública – Proposta de 
alterações. Decisão final  

  
824 - A Câmara Municipal, em sua reunião de 26 de fevereiro de 2020, deliberou submeter a 
consulta pública o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura, 
Recreio e/ou Desporto, designado por RMAA. 
 
Consequentemente este Projeto de Regulamento foi objeto de publicação na 2.ª Série do 
Diário da República, através do Aviso n.º 5834/2020, de 6 de abril de 2020, tendo-se fixado o 
prazo de 30 dias úteis para que os interessados pudessem apresentar, por escrito, 
sugestões, observações ou reclamações, dirigidas à Presidente de Câmara Municipal, por 
vários meios publicitados. 
 
Expirado o prazo de audiência prévia constatou-se que foram apresentadas quatro 
pronúncias de sugestões, observações ou reclamações por parte dos interessados. 
 
Considerando que esses contributos foram analisados pelo grupo de trabalho da Área 
Cultural, liderado por Sérgio Pratas, e pelos elementos externo: Álvaro Botas, João Pereira, 
Nuno Brito, e ainda Carla Henriques (Técnica Superior da Câmara Municipal da Marinha 
Grande), tenho sido entregue no passado dia 16 de outubro, a versão final do projeto de 
regulamento, com alteração do preâmbulo e de 11 dos 32 artigos do anteprojeto de 
regulamento. 
 
A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e a abrigo da competência 
conferida pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera 
incluir no Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura, 
Recreio e/ou Desporto, as alterações propostas pelo Grupo de Trabalho autor do 
projeto de regulamento e, em consequência, submeter o mesmo à apreciação e 
aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 
25.º do RJAL. 
 
Mais delibera agradecer o trabalho realizado pelo Grupo de trabalho autor deste 
projeto, composto por Álvaro Botas, Carla Henriques, João Pereira, Nuno Brito e 
Sérgio Pratas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
O Sr. Vereador Nuno Brito declarou-se impedido, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 
1, alínea d), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que fez parte do grupo de 
trabalho. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
A Sr.ª Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Ao longo dos últimos 7 anos, desde que fomos eleitos pela primeira vez, que o MpM se 
debateu pela criação de três regulamentos que permitissem apoiar o movimento associativo 
local e as instituições particulares de solidariedade social, que garantissem que a 
discricionariedade na atribuição dos apoios deixasse de existir, que houvesse clareza e 
imparcialidade na utilização de dinheiros públicos.   
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Nunca quisemos obstaculizar os apoios atribuídos, participámos em várias soluções para os 
problemas das associações e, num voto simbólico de protesto com o modelo vigente, que 
privilegiou uns em detrimento dos outros, partilhamos as decisões do órgão sempre com um 
voto de abstenção. 
 
Durante anos, mesmo na reunião de hoje, nunca se percebeu porque se atribui uma verba e 
esse valor nada tem que ver com a pontuação da associação no acesso ao benefício da 
Câmara Municipal, nunca se vislumbrou uma política para o associativismo local e o terceiro 
setor. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma gestão criteriosa de apoio ao associativismo. 
Ele 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.  
  
A prioridade nesta matéria passava por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolvesse as associações numa acção concertada, um documento que 
regulasse a atribuição dos apoios, que determinasse critérios que vinculasse o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigasse o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios 
de avaliação, garantindo que o acto salvaguardava o princípio da igualdade e da isenção.  
 
Mesmo sem percebermos por que razão estando este documento já concluído há tanto 
tempo, sem uma política previamente definida (na verdade foram os atores que trabalharam 
no processo que a determinaram) chegado o dia de hoje, é com agrado que aprovamos este 
regulamento. Não deixa ainda de ser curioso que, os efeitos práticos e até a vigência de 
algumas partes do documento ocorrerá apenas no ano 2022, será o futuro próximo executivo 
que o irá por em prática e não o executivo em funções,  
 
Para concluir não podemos deixar de realçar a coordenação do trabalho, a cargo de Sérgio 
Pratas, a equipa interna da Câmara Municipal e os membros que as forças políticas com 
assento no órgão designaram para o realizar, Álvaro Botas, Carla Henriques, João Pereira, 
Nuno Brito, autores deste documento.”  
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

37. Adenda ao contrato de arrendamento para fins não habitacionais, “Instalações 
para o desenvolvimento de atividades de expressão físico-motoras” 

  
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou o seguinte: 
“Qual o enquadramento do contrato? “ 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que se trata de uma adenda ao contrato e 
confirmou que se encontra no processo. 
 
825 - Presente informação n.º 1864 de 21 de outubro de 2020, da DDC - Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, relativamente à continuidade do contrato de arrendamento 
celebrado com o Sport Operário Marinhense, nos termos da qual se identifica a 
necessidade de continuar a utilizar o Pavilhão Desportivo, para o desenvolvimento das 
atividades de expressão físico-motora, no âmbito das atividades de enriquecimento  
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curricular, para as crianças e alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico da escola 
João Beare. 
 
Com vista a colmatar essa carência, é proposta a manutenção do contrato de 
arrendamento das instalações desportivas do Sport Operário Marinhense, sob a forma de 
adenda, por este clube possuir, junto à Escola Básica João Beare, uma instalação 
desportiva com as características adequadas ao desenvolvimento das atividades de 
expressões físico-motoras, para a prática de atividades desportivas e exercício físico, nas 
modalidades de pavilhão. 
 
Presente informação n.º 2022 de 06 de novembro de 2020, da DJA - Divisão Jurídica e de 
Apoio, referente à a minuta de adenda ao contrato de arrendamento para fins não 
habitacionais, a celebrar com o Sport Operário Marinhense; 
 
Presente informação n.º 2048 de 10 de novembro de 2020, da DDC - Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, prestando informações adicionais ao processo. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes das citadas informações, que ficam anexas à presente ata e que 
aqui se dão por integralmente reproduzidas, delibera, ao abrigo das competências 
previstas da alínea g) do n.º 1 do artigo 33º do RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, celebrar uma adenda ao contrato 
de arrendamento para fins não habitacionais, com o Sport Operário Marinhense, para 
o desenvolvimento das atividades de expressões físico-motoras, aprovando, para o 
efeito a minuta de adenda anexa à presente ata e se dá integralmente reproduzida. 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta. 
 
 

38. Projeto Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado (RMADF). Fim 
do período de consulta pública – Proposta de alterações. Decisão final  

 
826 - A Câmara Municipal, em sua reunião de 26 de fevereiro de 2020, deliberou submeter a 
consulta pública o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado 
designado por RMADF. 
 
Consequentemente este Projeto de Regulamento foi objeto de publicação na 2.ª Série do 
Diário da República, através do Aviso n.º 5740/2020, de 3 de abril de 2020, tendo-se fixado o 
prazo de 30 dias úteis para que os interessados pudessem apresentar, por escrito, 
sugestões, observações ou reclamações, dirigidas à Presidente de Câmara Municipal, por 
vários meios publicitados. 
 
Expirado o prazo de audiência prévia constatou-se que foram apresentadas nove pronúncias 
de sugestões, observações ou reclamações por parte dos interessados. 
 
Considerando que esses contributos foram analisados pelo grupo de trabalho da Área do 
Desporto, liderado por Sérgio Pratas, e pelos elementos externo: António Santos, Fernando 
Alves, João Teixeira e ainda Nuno Silva (Técnico Superior de Desporto da Câmara Municipal 
da Marinha Grande), tenho sido entregue no passado dia 16 de outubro, a versão final do 
projeto de regulamento, com alteração do preâmbulo e de 21 dos 30 artigos do anteprojeto 
de regulamento. 
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A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e a abrigo da competência 
conferida pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera 
incluir no Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado (RMADF), 
as alterações propostas pelo Grupo de Trabalho autor do projeto de regulamento e, 
em consequência, submeter o mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia 
Municipal, conforme previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do RJAL. 
 
Mais delibera agradecer o trabalho realizado pelo Grupo de trabalho autor deste 
projeto, composto por António Santos, Fernando Alves, João Teixeira, Nuno Silva e 
Sérgio Pratas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Ao longo dos últimos 7 anos, desde que fomos eleitos pela primeira vez, que o MpM se 
debateu pela criação de três regulamentos que permitissem apoiar o movimento associativo 
local e as instituições particulares de solidariedade social, que garantissem que a 
discricionariedade na atribuição dos apoios deixasse de existir, que houvesse clareza e 
imparcialidade na utilização de dinheiros públicos.   
 
Nunca quisemos obstaculizar os apoios atribuídos, participámos em várias soluções para os 
problemas das associações e, num voto simbólico de protesto com o modelo vigente, que 
privilegiou uns em detrimento dos outros, partilhamos as decisões do órgão sempre com um 
voto de abstenção. 
 
Durante anos, mesmo na reunião de hoje, nunca se percebeu porque se atribui uma verba e 
esse valor nada tem que ver com a pontuação da associação no acesso ao benefício da 
Câmara Municipal, nunca se vislumbrou uma política para o associativismo local e o terceiro 
setor. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma gestão criteriosa de apoio ao associativismo. 
Ele 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.  
  
A prioridade nesta matéria passava por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolvesse as associações numa acção concertada, um documento que 
regulasse a atribuição dos apoios, que determinasse critérios que vinculasse o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigasse o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios 
de avaliação, garantindo que o acto salvaguardava o princípio da igualdade e da isenção.  
 
Mesmo sem percebermos por que razão estando este documento já concluído há tanto 
tempo, sem uma política previamente definida (na verdade foram os atores que trabalharam 
no processo que a determinaram) chegado o dia de hoje, é com agrado que aprovamos este 
regulamento. Não deixa ainda de ser curioso que, os efeitos práticos e até a vigência de 
algumas partes do documento ocorrerá apenas no ano 2022, será o futuro próximo executivo 
que o irá por em prática e não o executivo em funções.  
 
Para concluir não podemos deixar de realçar a coordenação do trabalho, a cargo de Sérgio 
Pratas, a equipa interna da Câmara Municipal e os membros que as forças políticas com 
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assento no órgão designaram para o realizar, António Santos, Fernando Alves, João 
Teixeira, Nuno Silva, autores deste documento.” 
 
 
  
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

39. Apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente para aquisição de 
material didático de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento 
das respetivas escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância, 
referente ao 1º, 2.º e 3.º períodos do ano letivo 2020/2021.  

  
827 - Presente informação interna n.º 914/2020 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania datada de 27/10/2020 referente à atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Nascente, para aquisição de material didático e outros bens, conforme 
competência que decorre da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
referente aos 1.º, 2.º e 3.º períodos do ano letivo de 2020/2021. 
 
Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos de 
alunos e salas em funcionamento no referido Agrupamento para o ano letivo 2020/2021; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui, nesta data, a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e Finanças, conforme certidões que se encontram devidamente 
arquivadas na Divisão Administrativa e Financeira. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa, conforme disposto na 
alínea u) do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua redação atual, 
delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, com sede na 
Rua Dr.ª Amélia Cândida, Ponto da Boavista, 2430- 053 Marinha Grande, nº fiscal 600 
075 761, um subsídio no valor de 26.910,00€ (vinte seis mil novecentos e dez euros), 
referente ao 1.º, 2.º e 3.º período do ano letivo 2020/2021, destinado a comparticipar 
nas despesas de aquisição de material didático, de recreio e de consumíveis e outros 
bens, conforme descrito no mapa seguinte: 

 
VALORES DOS SUBSÍDIOS 
MAPA DEMONSTRATIVO POR SALA 

 

  
Total de 

salas 

Valor 
mensal por 

sala 
2020 (3 meses) 2021 (6 meses) Ação do Plano 

Sala de Pré-Escolar 13 50,00 € 1.950,00 €  3.900,00 €  2018/A/60 

Sala de AAAF 7 100,00 € 2.100,00 €  4.200,00 €  2018/A/60 

Sala de 1º Ciclo 30 50,00 € 4.500,00 €  9.000,00 €  2018/A/61 

Sala de CAF 1 50,00 € 150,00 €  300,00 €  2018/A/61 

Mediatecas 3 30,00 € 270,00 €  540,00 €  2018/A/61 

Total 8.970,00 €  17.940,00 €  26.910,00€ 
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  2020 (3 meses) 2021 (6 meses) Total 

Agrupamento Nascente - JI 4.050,00 €  8.100,00 €  12.150,00€ 

Agrupamento Nascente - EB 4.920,00 €  9.840,00 €  14.760,00 € 

Total 8.970,00 €  17.940,00 €  26.910,00 € 

 
 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das ações 2018/A/60 e 2018/A/61, 
conforme descrito no mapa acima. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas, complementado com 
cópia dos respetivos comprovativos de despesa, até 30 de novembro de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

40. Apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente para aquisição de 
material didático de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento 
das respetivas escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância, 
referente ao 1º, 2.º e 3.º períodos do ano letivo 2020/2021.  

 
 
828 - Presente informação interna n.º 915/2020 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania datada de 27/10/2020 referente à atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente, para aquisição de material didático e outros bens, conforme 
competência que decorre da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
referente aos 1.º, 2.º e 3.º períodos do ano letivo de 2020/2021. 
 
Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos de 
alunos e salas em funcionamento no referido Agrupamento para o ano letivo 2020/2021; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui, nesta data, a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e Finanças, conforme certidões que se encontram devidamente 
arquivadas na Divisão Administrativa e Financeira. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa, conforme disposto na 
alínea u) do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua redação atual, 
delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, com sede na 
Rua Professor Alberto Nery Capucho, 2430- 231 Marinha Grande, nº fiscal 600 067 768, 
um subsídio no valor de 28.260,00€ (vinte oito mil duzentos e sessenta euros), 
referente ao 1.º, 2.º e 3.º período do ano letivo 2020/2021, destinado a comparticipar 
nas despesas de aquisição de material didático, de recreio e de consumíveis e outros 
bens, conforme descrito no mapa seguinte: 
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VALORES DOS SUBSÍDIOS 
MAPA DEMONSTRATIVO POR SALA 

 

  
Total 

de 
salas 

Valor 
mensal por 

sala 
2020 (3 meses) 2021 (6 meses) Ação do Plano 

Sala de Pré-Escolar 16 50,00 € 2.400,00 €  4.800,00 €  2018/A/60 

Sala de AAAF 8 100,00 € 2.400,00 €  4.800,00 €  2018/A/60 

Sala de 1º Ciclo 27 50,00 € 4.050,00 €  8.100,00 €  2018/A/61 

Sala de CAF 2 50,00 € 300,00 €  600,00 €  2018/A/61 

Mediatecas 3 30,00 € 270,00 €  540,00 €  2018/A/61 

Total 9.420,00 €  18.840,00 €  28.260,00€ 

      

MAPA DEMONSTRATIVO POR NÍVEL DE ENSINO 

  2020 (3 meses) 2021 (6 meses) Total 

Agrupamento Poente - JI 4.800,00 €  9.600,00 €  14.400,00 € 

Agrupamento Poente - EB 4.620,00 €  9.240,00 €  13.860,00 € 

Total 9.420,00 €  18.840,00 €  28.260,00 € 

 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das ações 2018/A/60 e 2018/A/61, 
conforme descrito no mapa acima. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas, complementado com 
cópia dos respetivos comprovativos de despesa, até 30 de novembro de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
  

41. Apoio ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria para aquisição de 
material didático, de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento 
das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar, referente ao 1.º, 2.º e 
3.º período do ano letivo de 2020/2021.  

  
829 - Presente informação interna n.º 916/2020 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, datada de 27/10/2020 referente à atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas 
Vieira de Leiria, para aquisição de material didático e outros bens, conforme competência 
que decorre da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, referente aos 1.º, 
2.º e 3.º períodos do ano letivo de 2020/2021. 
 
Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos de 
alunos e salas em funcionamento no referido Agrupamento para o ano letivo 2020/2021. 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui, nesta data, a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e Finanças, conforme certidões que se encontram devidamente 
arquivadas na Divisão Administrativa e Financeira. 
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A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa, conforme disposto na 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na redação atual, 
delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, com sede na Rua D. 
António Luís Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431- 909, Vieira de Leiria, n.º fiscal 600 076 
270, um subsídio no valor de 8.370.00€ (oito mil trezentos e setenta euros), referente 
ao 1.º, 2.º e 3.º período do ano letivo 2020/2021, destinado a comparticipar nas 
despesas de aquisição de material didático, de recreio e de consumíveis e outros 
bens, conforme descrito no mapa seguinte: 
 

VALORES DOS SUBSÍDIOS 
MAPA DEMONSTRATIVO POR SALA 

 

  
Total de 

salas 
Valor mensal 

por sala 
2020 (3 meses) 2021 (6 meses) Ação do Plano 

Sala de Pré-
Escolar 

3 50,00 € 450,00€ 900,00€ 2018/A/60 

Sala de AAAF 2 100,00 € 600,00€ 1.200,00€ 2018/A/60 

Sala de 1º Ciclo 10 50,00 € 1.500,00€ 3.000,00€ 2018/A/61 

Sala de CAF 1 50,00 € 150,00€ 300,00€ 2018/A/61 

Mediatecas 1 30,00 € 90,00€ 180,00€ 2018/A/61 

Total 2.790,00€ 5.580,00€ 8 370,00 € 

      

MAPA DEMONSTRATIVO POR NÍVEL DE ENSINO 

  2020 (3 meses) 2021 (6 meses) Total 

Vieira de Leiria JI 1.050,00 €  2.100,00 €  3.150,00 € 

Vieira de Leiria EB 1.740,00 €  3.480,00 €  5.220,00 € 

Total 2.790,00 €  5.580,00 €  8.370,00 € 

 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das ações 2018/A/60 e 2018/A/61, 
conforme descrito no mapa acima. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas, complementado com 
cópia dos respetivos comprovativos de despesa, até 30 de novembro de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
  

42. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades 
de natureza social- 2021  

 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que pretende retirar este ponto porque há 
informação que quer recolher e não a tem na sua posse. 
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Nenhum dos presentes viu qualquer inconveniente na retirada do ponto, pelo que o 
mesmo será reagendado para a próxima reunião. 

 
 

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

 
830 - A pandemia provocada pela doença Covid-19 obrigou à declaração de Estado de 
Emergência Nacional, tendo sido encerrados estabelecimentos de ensino e demais 
equipamentos públicos, assim como os estabelecimentos comerciais e empresas de 
produção e fornecimento de bens não essenciais. Estas medidas preventivas iniciais para 
minimizar a propagação do novo coronavírus, em que o município da Marinha Grande esteve 
na linha da frente, tiveram e continuam a ter impacto no rendimento disponível das famílias, 
mesmo agora na fase de desconfinamento e de controle e mitigação da doença em que o 
país se encontra. 
 
O expectável agravamento da situação económica repercute-se não só na classe média mas 
também, e muito particularmente, nas famílias com menores recursos económicos, que já se 
encontravam em situação socialmente vulnerável, que sofre de forma mais intensa e gravosa 
os efeitos nefastos das medidas de combate à pandemia, como acontece historicamente nos 
momentos de recessão, não sendo a Marinha Grande exceção nesta matéria. 
 
Neste contexto, o Município de Marinha Grande considera fulcral intervir no apoio às famílias 
de forma a minimizar o impacto da crise económica provocada pela pandemia do Covid-19, 
através da criação de um Fundo de Emergência Social que complemente os suportes já 
existentes de apoio económico às famílias, muito particularmente àquelas que viram os seus 
rendimentos reduzidos e que enfrentam sérias dificuldades no pagamento dos respetivos 
encargos domésticos e familiares. 
 
Não se pretendendo substituir às medidas excecionais em vigor aprovadas pela Assembleia 
da República ou decretadas pelo Governo, sobretudo da competência da Segurança Social, 
esta é uma resposta de exceção num momento também ele excecional para minimização de 
situações de precariedade económica provocadas pela interrupção económica e prevenção 
do endividamento pessoal para cumprimento de responsabilidades elementares, tais como o 
pagamento da renda da casa ou a manutenção dos contratos de provisão de água, gás, 
eletricidade e comunicações. 
 
Neste contexto, pretende-se criar um Fundo de Emergência Municipal de Apoio Social – 
Impacto Covid-19, e definir em regulamento, as regras de operacionalização e utilização do 
mesmo, com caráter excecional e temporário, ao abrigo do poder regulamentar próprio das 
autarquias locais, conferido pelo art.º 241.º da Constituição da República Portuguesa, e pelas 
alínea h), do n.º 2, do art.º 23.º, alínea g), do n.º 2, do art.º 25.º e alíneas k) e v), do n.º 1, do 
art.º 33.º, todos do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. 
 
Presente anteprojeto de Regulamento constante na parte na informação 1994/2020 de 3 de 
novembro (ANEXO B - Versão 0.3 e anteriores) 
 
Assim, tendo em vista o cumprimento de tais desideratos, a Câmara Municipal, ciente 
da importância da participação dos cidadãos e entidades interessadas no processo de 
produção destas normas regulamentares, enquanto instrumento de discussão,  
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consenso e adesão e, como tal legitimador das soluções finais que ficarão 
consagradas no regulamento delibera, ao abrigo da competência atribuída pela alínea 
k) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre 
outros, o Regime Jurídico da Autarquias Locais (RJAL) e nos termos do previsto no n.º 
1 do art.º 98.º do CPA-Código do Procedimento Administrativo, dar início ao 
procedimento de elaboração do “Regulamento do Fundo Municipal de Apoio Social – 
Impacto Covid-19”, designando como responsável pela direção do procedimento o Dr. 
Pedro Jerónimo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania. 
 
Mais delibera fixar o prazo de 10 dias úteis a contar da publicitação desta deliberação 
no sítio institucional do Município, na Internet, para os interessados se constituírem 
como tal no procedimento e para apresentarem propostas ou contributos para a 
elaboração do citado regulamento, mediante requerimento dirigido à Presidente da 
Câmara Municipal e endereçado ou entregue pessoalmente no edifício sede da Câmara 
Municipal, sito na Praça Guilherme Stephens, 2430-522 Marinha Grande, ou enviado 
para o endereço eletrónico institucional geral@cm-mgrande.pt, no qual conste o nome 
completo, a morada ou sede e o respetivo endereço de correio eletrónico, caso exista, 
acompanhado do consentimento do seu uso, para os efeitos de notificação previstos 
na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º, do CPA. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Quando o MpM propôs a criação do Fundo de Emergência Social, em março, tinha em 
mente criar um novo serviço que fosse aplicado em situações de crise, catástrofe, 
emergência ou calamidade e não cingir-se à pandemia do Covid-19, tendo em maio, quando 
lhe fora solicitado, enviado contributos ao documento. Por isso consideramos que a proposta 
de Regulamento em apreço é redutora na circunstância em que restringe o seu uso apenas à 
situação de pandemia Covid-19. 
 
A ideia era criar um modelo de apoio simplificado ao qual o Município poderia recorrer 
sempre que estas situações acontecessem, fossem decretadas pelo estado central ou até 
pelas estruturas municipais (proteção civil). Não foi essa a opção do executivo permanente o 
que lamentamos porque mais uma vez não se está a planear a médio e longo prazo.  
 
Por outro lado, para situações de apoio imediato a pessoas que se encontrem vulneráveis 
pela situação pandémica em que vivemos, que trouxe novas formas de pobreza e atingiu 
famílias de classe média e baixa, a Senhora Presidente teve ao seu dispor um normativo 
legal que dava cobertura a esse apoio excecional, sem necessitar do órgão, pelo que não 
necessitaria deste Regulamento e de esperar por 8 meses para o efeito. Se as pessoas 
dependessem do apoio do Município e se não houvesse outras estruturas sociais da 
comunidade que se organizaram rapidamente estariam numa maior fragilidade desde março. 
 
Contudo, porque reconhecemos que o documento está bem estruturado, integra os 
contributos do MpM e é absolutamente fundamental para apoiar pessoas agora, é preferível 
ter algo, mesmo que não seja o ideal do que nada ter, votamos a favor.”   
 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 

mailto:geral@cm-mgrande.pt,
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"Quando a CDU propôs a criação de um fundo de emergência municipal, já quando ocorreu 
a tempestade Leslie, a Sra. Presidente informou que o mesmo não tinha enquadramento 
legal. Congratulamo-nos com o facto de, pelos vistos, ter alterado a sua opinião e embora só 
dirigido à situação "COVID", consideramos ser fundamental a criação deste fundo.  
Lamentamos que tardiamente o tenha feito e lamentamos também que não tenha lançado 
mãos, com a competência que lhe é atribuída por Lei para resolver muitos dos problemas 
que agora assolam a nossa comunidade, mas, obviamente votamos favoravelmente a 
criação deste fundo."  
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra proferiu a seguinte declaração de voto: 
“A presente proposta de Regulamento tem carater temporário e excecional, face ao estado 
de pandemia do COVID 19 e visa permitir uma intervenção imediata junto da população mais 
desfavorecida, afetada pela atual situação de crise pandémica; 
 
Consideramos fulcral intervir no apoio às famílias de forma a minimizar o impacto da crise 
económica provocada pela pandemia do COVID-19, através da criação de um Fundo que 
complemente os apoios económicos existentes; 
 
 Esta é, como referido, uma resposta de exceção num momento também ele excecional para 
minimização de situações de precariedade económica devidas à pandemia e para 
cumprimento de responsabilidades elementares;  
 
- A presente proposta de Regulamento estabelece, através do Fundo de Emergência 
Municipal de Apoio Social - Impacto COVID-19, as medidas de apoio às famílias em situação 
de vulnerabilidade económica ou social, que apresentem uma quebra significativa do seu 
rendimento proporcionando apoio financeiro excecional e temporário aos agregados 
familiares; 
 
- O objetivo desta proposta de Regulamento é o de apoiar as famílias que tenham sofrido 
uma perda no rendimento mensal líquido, enquanto medida de apoio que permita a 
continuidade do pagamento com encargos gerais familiares;  
- A presente proposta de regulamento encontra-se direcionada para fazer face 
exclusivamente ao impacto da crise económica provocada pela pandemia do COVID-19 e 
uma vez aprovada, segue os trâmites legais e será colocada em prática com a maior 
brevidade;  
- Na reunião de Câmara de 24 de agosto de 2020, a pedido dos senhores vereadores da 
oposição, foi retirada a abertura do procedimento da criação do Fundo, atrasando o início de 
todo o procedimento necessário com consequências na sua aplicabilidade imediata, pelo que 
não há mais tempo a perder; 
- Assumimos o compromisso de prever a criação de um outro Regulamento/Fundo/Apoio de 
Emergência Municipal, mais abrangente, para situações de vulnerabilidade social, que 
ocorrem fora deste âmbito concreto e emergente do COVID-19, envolvendo uma equipa 
multidisciplinar e nomeadamente o Gabinete de Proteção Civil, que trabalhe em articulação 
com um conjunto de entidades externas (segurança, social, seguradoras,….) de modo a 
enquadrar o número máximo de situações. Este é um regulamento que exige outros critérios, 
documentos específicos, implica outras entidades por isso uma maior complexidade que não 
se coaduna com a emergência/ urgência que vivemos atualmente.” 
 
A Sr.ª Presidente acrescentou o seguinte, passando a ser uma declaração de voto 
conjunta de todo o executivo permanente: 
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“Nós só podemos usar das prorrogativas quando elas são enquadradas legitimamente pela 
lei, daí não ter sido possível fazê-lo com o Leslie.  
Os Srs. Vereadores conhecem os enquadramentos legais e na altura as respostas que 
tivemos da análise jurídica que foi feita e que no período em que pude usar da prorrogativa 
enquanto Presidente da Câmara fi-lo. 
Tivemos uma reunião inclusivamente com uma jurista da autarquia, que esclareceu 
devidamente todos os Srs. Vereadores qual era o prazo que era permitido, pelo que faço 
destas palavras a clarificação da situação, para que não restem as dúvidas que aqui foram 
aventadas.” 
 
 

44. Transmissão do direito de arrendamento de habitação sita na Rua Adriano 
Marques Nobre, n.º 85, Camarnal- por motivo de dissolução da união de facto 
com a titular do contrato de arrendamento.  

  
831 - Presente requerimento da titular arrendatária do fogo identificado em epígrafe, com o 
registo de entrada n.º 8779, datado de 17 de agosto, de 2020 a solicitar a mudança de 
titularidade da habitação, por motivo de dissolução da união de facto. 
 
Presente informação n.º 1487 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 30 de 
outubro de 2020, a propor a transmissão do direito de arrendamento da já referida habitação, 
a favor do ex-companheiro da titular arrendatária, por motivos de dissolução de união de 
facto.  
 
Considerando que a titular do contrato de arrendamento celebrado com o Município da 
Marinha Grande em 04 de novembro de 2004, viveu em união de facto, com o pai dos seus 
filhos, até 2015; 
 
Considerando que a habitação em causa era a casa de morada de família do agregado 
familiar constituído pela titular, companheiro e três filhos; 
 
Considerando que após a rutura da união de facto, a titular deixou de residir na habitação, 
tendo nela permanecido o ex-companheiro e os filhos de ambos; 
 
Considerando que, de acordo com o n.º 4 do artigo 24.º do regulamento de atribuição, gestão 
e utilização das habitações sociais do município da Marinha Grande, a transmissão da 
posição do arrendatário ocorre ainda por divórcio ou cessação de união de facto e, incidindo 
o arrendamento sobre casa de morada de família, o seu destino é decidido por acordo 
escrito dos cônjuges ou unidos, notificado à Câmara Municipal no prazo máximo de 30 dias a 
contar da sua ocorrência, podendo estes optar pela transmissão ou pela concentração a 
favor de um deles; 
 
Considerando por último, o requerimento com o registo de entrada: E/8779/2020, 
apresentado pela titular do contrato de arrendamento, referente à habitação sita na Rua 
Adriano Marques Nobre, n.º 85, Camarnal, a solicitar a transmissão da posição de 
arrendatário por motivos de cessação de união de facto, a favor do seu ex-companheiro. 
 
Considerando que o ex-companheiro, da titular arrendatária, apresentou declaração, onde 
concorda com a transmissão habitacional a seu favor, assim como documento comprovativo 
dos rendimentos atualmente auferidos, para efeitos de revisão do valor de renda mensal. 
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A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 4 do 
artigo 24.º do Regulamento de atribuição, de gestão e utilização das habitações sociais 
do município da Marinha Grande, na sua redação atual, concordar com a transmissão 
do direito de arrendamento para o nome do ex-companheiro da anterior titular do 
contrato de arrendamento. 
 
Mais delibera que, os recibos de renda mensal, relativos ao fogo sito na Rua Adriano 
Marques Nobre, n.º 85, Camarnal- Marinha Grande, passem a ser emitidos em nome do 
beneficiário da transmissão do direito de arrendamento,  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

45. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita na Rua Júlio Braga 
Barros, Bloco 5, 3º C, para a fração sita na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 3, 
R/C C, Casal de Malta- Marinha Grande, por motivos de ausência de condições 
de habitabilidade e de condição de saúde do inquilino. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou o seguinte: 
“Quantas mais pessoas estão a viver em habitações do Município iguais a esta? Isto não é 
aceitável. Nós propomos que, se houver mais pessoas em habitações sociais a viver nestas 
condições, o Município recorra ao arrendamento de outras habitações até realizar as obras 
de conservação.”  
 
A Sr.ª Presidente referiu que a Sr.ª Vereadora e as técnicas têm andado no terreno e só por 
isso é que se detetou esta situação, indo agora avaliar-se para ver se há mais. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que a situação deste bloco tem a ver com as 
coberturas, estando a Câmara a diligenciar para lançar um procedimento para a sua 
substituição. 
 
 
832 - Presente informação n.º 2024 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – D.D.C.- 
datada de 6 de novembro de 2020, a propor a transferência habitacional do arrendatário em 
causa, ausência de condições de habitabilidade na atual habitação e por motivos de saúde 
do inquilino. 
 
Considerando que os problemas de humidade e infiltrações existentes, na habitação sita na 
Rua Júlio Braga Barros, Bloco 5, 3º C, colocam a causa a saúde e a qualidade de vida do 
agregado familiar ali residente; 
 
Considerando que o titular arrendatário, sofre de problemas oncológicos; 
 
Considerando que nos termos da alínea 1) do artigo 25.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, publicado em 
Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, o inquilino reúne critérios que 
lhe conferem o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua Júlio Braga Barros, 
bloco 3, R/c C, Casal de Malta que apresenta todas as condições necessárias de 
habitabilidade; 
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Considerando, por último, que o inquilino já visitou a habitação anteriormente referida e que 
inclusivamente manifestou interesse na mesma. 
 
Somos de propor a transferência deste agregado familiar para a fração correspondente ao 
Bloco 3, R/c C da Rua Júlio Braga Barros, Casal de Malta. 
 
Mais se propõe a aprovação da minuta de contrato de arrendamento apoiado e a 
consequente atualização do valor da renda a pagar, nos termos do Regime de Arrendamento 
Apoiado e que com base nos rendimentos apresentados será de 32,07€ (trinta e dois euros e 
sete cêntimos) mensais. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º -A 
da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual e com o artigo 25.º do 
Regulamento Municipal de Atribuição e de Utilização das Habitações Sociais do 
Município da Marinha Grande, ainda em vigor, autorizar a transferência do agregado 
familiar, da Rua Júlio Braga Barros, Bloco 5, 3º C, para a fração correspondente ao 
Bloco 3, R/c C, da Rua Júlio Braga Barros.  
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento e que o valor de 
renda a aplicar com base nos rendimentos atuais do agregado familiar, no valor de 
32,07€ (trinta e dois euros e sete cêntimos) entre em vigor a partir de 1 de dezembro de 
2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

46. Projeto Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais-RMAIS- Fim 
do período de consulta pública – Proposta de alterações. Decisão final  

 
833 - A Câmara Municipal, em sua reunião de 26 de fevereiro de 2020, deliberou submeter a 
consulta pública o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais 
designado por RMAIS. 
 
Consequentemente este Projeto de Regulamento foi objeto de publicação na 2.ª Série do 
Diário da República, através do Aviso n.º 5948/2020, de 8 de abril de 2020, tendo-se fixado o 
prazo de 30 dias úteis para que os interessados pudessem apresentar, por escrito, 
sugestões, observações ou reclamações, dirigidas à Presidente de Câmara Municipal, por 
vários meios publicitados. 
 
Expirado o prazo de audiência prévia constatou-se que foi apresentada uma pronúncia de 
sugestão, observação ou reclamação por parte do interessado. 
 
Considerando que esses contributos foram analisados pelo grupo de trabalho da Área Social, 
liderado por Sérgio Pratas, e pelos elementos externo: Marina Domingues, Nuno Freitas, 
Patrícia Jorge, e ainda Sofia Pereira (Técnica Superior de Serviço Social da Câmara 
Municipal da Marinha Grande), tenho sido entregue no passado dia 16 de outubro, a versão 
final do projeto de regulamento, com alteração do preâmbulo e de 10 dos 32 artigos do 
anteprojeto de regulamento. 
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A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e a abrigo da competência 
conferida pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera 
incluir no Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais (RMAIS), 
as alterações propostas pelo Grupo de Trabalho autor do projeto de regulamento e, 
em consequência, submeter o mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia 
Municipal, conforme previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do RJAL. 
 
Mais delibera agradecer o trabalho realizado pelo Grupo de trabalho autor deste 
projeto, composto por Marina Domingues, Nuno Freitas, Patrícia Jorge, Sérgio Pratas 
e Sofia Pereira. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Ao longo dos últimos 7 anos, desde que fomos eleitos pela primeira vez, que o MpM se 
debateu pela criação de três regulamentos que permitissem apoiar o movimento associativo 
local e as instituições particulares de solidariedade social, que garantissem que a 
discricionariedade na atribuição dos apoios deixasse de existir, que houvesse clareza e 
imparcialidade na utilização de dinheiros públicos.   
 
Nunca quisemos obstaculizar os apoios atribuídos, participámos em várias soluções para os 
problemas das associações e, num voto simbólico de protesto com o modelo vigente, que 
privilegiou uns em detrimento dos outros, partilhamos as decisões do órgão sempre com um 
voto de abstenção. 
 
Durante anos, mesmo na reunião de hoje, nunca se percebeu porque se atribui uma verba e 
esse valor nada tem que ver com a pontuação da associação no acesso ao benefício da 
Câmara Municipal, nunca se vislumbrou uma política para o associativismo local e o terceiro 
setor. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma gestão criteriosa de apoio ao associativismo. 
Ele 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.  
  
A prioridade nesta matéria passava por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolvesse as associações numa acção concertada, um documento que 
regulasse a atribuição dos apoios, que determinasse critérios que vinculasse o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigasse o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios 
de avaliação, garantindo que o acto salvaguardava o princípio da igualdade e da isenção.  
 
Mesmo sem percebermos por que razão estando este documento já concluído há tanto 
tempo, sem uma política previamente definida (na verdade foram os atores que trabalharam 
no processo que a determinaram) chegado o dia de hoje, é com agrado que aprovamos este 
regulamento. Não deixa ainda de ser curioso que, os efeitos práticos e até a vigência de 
algumas partes do documento ocorrerá apenas no ano 2022, será o futuro próximo executivo 
que o irá por em prática e não o executivo em funções.  
 
Para concluir não podemos deixar de realçar a coordenação do trabalho, a cargo de Sérgio 
Pratas, a equipa interna da Câmara Municipal e os membros que as forças políticas com 
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assento no órgão designaram para o realizar, Marina Domingues, Nuno Freitas, Patrícia 
Jorge e Sofia Pereira, autores deste documento.”  
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
"A criação destes regulamentos nasce devido à insistência da oposição para que tal 
sucedesse. Não é por acaso que, tendo assumido funções em 2017 estes regulamentos só 
passados 3 anos vejam a luz do dia e para serem aplicados somente em 2022, quando este 
executivo já não estiver em funções.   
Congratulamo-nos, no entanto, com a vinda destes regulamentos à aprovação a este órgão, 
entendemos que não cabem aqui considerações de natureza política, nem vem ao caso 
falar-se do Partido Socialista, do Partido Comunista ou do MPM, porque todas as pessoas 
que foram indicadas atuaram de forma transparente e de forma isenta.  
Por outro lado, entendemos que não é com a criação destes regulamentos que fica resolvida 
a falta de uma política cultural, social e desportiva para o concelho, que não existe. Falta 
criar nomeadamente infra-estruturas que são essenciais e que este executivo com tanto 
dinheiro e capacidade de endividamento poderia ter feito nascer no concelho e não fez.   
Não podemos deixar de agradecer às equipas redatoras dos documentos pela 
disponibilidade que demonstraram, o espírito de voluntariado e bem servir a nossa 
comunidade que é de enaltecer.   
Finalmente e para terminar dizer que esperamos sinceramente que tenham sido acolhidos 
com rigor todos os contributos de quem entendeu fazê-los para enriquecer o documento."   
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra proferiu a seguinte declaração de voto: 

1. Os projetos dos 3 regulamentos hoje apresentados foram objeto de um amplo 
processo participativo, envolvendo o movimento associativo do Concelho da Marinha 
Grande (foram realizadas três reuniões com o movimento associativo, foi consultada 
a ACAMG, foi realizada consulta pública; foram consideradas todas as propostas 
apresentadas – e muitas foram acolhidas); 

2. Os projetos foram aprovados por unanimidade pelos grupos de trabalho (que 
integraram elementos designados pelos partidos representados na Câmara 
Municipal); 

3. As alterações introduzidas tornam o processo de apoio às associações mais 
transparente e mais justo; 

4. Menos burocrático – e, assim, mais fácil para todos (associações e serviços 
camarários); 

5. Passa a ser possível apoiar as associações em situações excecionais, não 
expectáveis ou previstas – como é o caso da situação de pandemia que estamos a 
viver; 

6. Prevê-se expressamente a revisão dos regulamentos no prazo de três anos. 
O processo de revisão não termina com a aprovação dos regulamentos. Seguir-se-á 
um período de aplicação e monitorização; um período de avaliação – e finalmente, 
uma fase de ajustamento. 

 
A Sr.ª Presidente acrescentou o seguinte, passando a ser uma declaração de voto 
conjunta de todo o executivo permanente: 
“Desde a primeira hora que houve empenho deste executivo permanente para a elaboração 
de um regulamento que fosse consensualizado com todas as forças políticas e 
representantes das associações. 
Por isso acho importante referir que foi essa a razão pela qual solicitámos aos Srs. 
Vereadores que indicassem um elemento para cada um dos grupos de trabalho. 
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Nós também o fizemos com a isenção que nos é apanágio, pois propusemos as pessoas que 
estão à frente de determinados projetos sem conhecer a sua filiação partidária ou qualquer 
ligação ao Partido Socialista. 
Dizer ainda que foi com essa total isenção que quisemos ter a liderar este projeto a 
contratação do Dr. Sérgio Pratas por termos a consciência que ao pertencer à Confederação 
das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, teria um conhecimento profundo de tudo 
quanto se passa no país e da necessidade que o movimento associativo tem e representa 
para a dinâmica do concelho.” 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

47. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
veículo automóvel – Rua das Rosas da Pedra de Cima – Apreciação – Proposta 
de indeferimento – Audiência prévia 

 
834 - Presente requerimento apresentado em 31-08-2020, por Luís Carlos da Silva Jorge, 
titular do NIF 207837023, no qual requereu indemnização pelos danos sofridos no seu 
veículo automóvel quando circulava na Rua das Rodas da Pedra de Cima, sentido Pedra-
Marinha Grande e embateu com as duas rodas dianteiras numa depressão do pavimento 
causada por uma reparação de rotura da rede de água, no passado dia 21-08-2020.  
  
Presentes as informações produzidas internamente pelos serviços da DQV-Divisão de 
Qualidade de Vida, intervenientes no processo.  
  
Presente informação jurídica n.º I/1733/2020-FO, de 01-10-2020, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
comprovou o pressuposto da existência de um ato ilícito, por ação ou omissão nem se 
comprovou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos reclamados 
pelo requerente.  
  
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/1733/2020 - FO, que fica anexa à presente 
ata e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, 
delibera notificar o requerente, Luís Carlos da Silva Jorge,  de que é sua intenção 
indeferir o seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis a contar do 
recebimento da notificação, para dizer por escrito, o que se lhe oferecer sobre o 
projeto de decisão, nos termos do previsto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do 
Procedimento Administrativo.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

48. Protocolo de Cooperação entre CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região 
de Leiria e o Município de Marinha Grande - Compra de material de proteção – 
Pandemia COVID-19 - Testes rápidos antigénio 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou o seguinte: 
“- Depois, como isto não vem informado pelos serviços, ficamos na dúvida. Qual a fórmula de 
cálculo utilizada pela CIMT para determinar 450 teses para a Marinha Grande, do total dos 
5000? 
- A ATA da CIMT refere-se a duas matérias: Teste Covid / MAREESS 
- E quando abordamos a questão do Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 
Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS)?” 
 
A Sr.ª Presidente informou que o cálculo tem a ver com o número de habitantes, mas se se 
sentir que há necessidade de mais testes poder-se-á fazê-lo. 
Em relação à MAREESS, que ainda virá à reunião, tem também a ver com um valor 
percentual relativamente ao número de habitantes por município. 
 
 
835 - Presente proposta de protocolo de cooperação a celebrar entre CIMRL – 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA E O MUNICÍPIO DE MARINHA 
GRANDE - e o Município da Marinha Grande, na COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO 
– PANDEMIA COVID-19 - TESTES RÁPIDOS ANTIGÉNIO, que se anexa e se dá por 
integralmente reproduzida; 
 
Considerando que: 

• A situação excecional que se vive desde dia 11 de março de 2020, com à 
classificação do vírus SARS-CoV-2 como uma pandemia, declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, impôs a adoção de   normas de contingência para a 
epidemia, através de um regime legal adequado a esta realidade excecional, em 
especial no que respeita a matéria de contratação pública e de recursos humanos, 
nomeadamente na aceleração dos procedimentos. Nestes termos foi estabelecido 
um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica descrita vertidas no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

 

• É prioritário que se garante uma resposta rápida na avaliação de casos suspeitos de 
modo a conter a difusão do vírus, que se consubstancia no aumento do número de 
testes de diagnóstico realizados, e, consequentemente, na minimização das 
complicações associadas ao COVID-19,  

• A aquisição conjunta e em escala de bens necessários à realização de testes à 
COVID-19 permite uma poupança relativa às aquisições individuais por cada um dos 
Municípios, foi assegurada pela CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de 
Leiria a aquisição de Testes rápidos antigénio Covid 19, atendendo à situação 
excecional mencionada;  

• Cabe ao Município da Marinha Grande proceder ao pagamento do valor de 2 835,00 
euros à CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, a título de 
comparticipação nas despesas com a aquisição desses testes;  

 
A Câmara Municipal, tendo presente o interesse público e a salvaguarda da saúde e 
bem estar da sua população, no desenvolvimento da atribuição que legalmente lhe 
está conferida no domínio da saúde, prevista na alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e no uso da competência prevista na alínea bbb) do 
n.º 1 do artigo 33.º do referido regime, para auxílio no combate à pandemia,  delibera:  
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• Aprovar a minuta e a outorga do protocolo de cooperação na compra de 
material de proteção – pandemia covid-19 - testes rápidos antigénios, a 
celebrar entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria e o Município 
da Marinha Grande: 

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

 
 

49. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande 
(ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG - Fase 1 - Concurso público n. º 
14/2018  

 
836 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Receção Provisória da obra “Ampliação da Zona Industrial da Marinha 
Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG - Fase 1”, adjudicada por deliberação 
camarária, de vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito, à empresa “Contec – 
Construção e Engenharia, SA”, pelo valor de 368.991,85€ (trezentos e sessenta e oito mil, 
novecentos e noventa e um euros e oitenta e cinco cêntimos).  
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
A aprovação foi feita após o envio e validação por todos os Srs. Vereadores da 
respetiva informação técnica.  
 
 

50. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande 
(ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG - Fase 2 - Concurso público n. º 
15/2018  

 
837 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presente Auto de Receção Provisória da obra “Ampliação da Zona Industrial da Marinha 
Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG - Fase 2”, adjudicada por deliberação 
camarária, de vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito, à empresa “Contec – 
Construção e Engenharia, SA”, pelo valor de 769.883,53€ (setecentos e sessenta e nove mil, 
oitocentos e oitenta e três euros e cinquenta e três cêntimos). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
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provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
A aprovação foi feita após o envio e validação por todos os Srs. Vereadores da 
respetiva informação técnica.  
 
 
 

51. Requalificação do Espaço Público - Reparação de Pavimentos em Calçada - 
Concurso público n.º 35/2020. Concurso deserto  

 
838 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
  
Por deliberação camarária, de 19 de outubro de 2020, foi determinada a realização de 
procedimento de concurso público para adjudicação da obra de “Requalificação do Espaço 
Público - Reparação de Pavimentos em Calçada”.  
 
De acordo com o relatório de análise de 29 de outubro de 2020, que fica anexo e se dá por 
integralmente reproduzido, é proposta a anulação do concurso por este se encontrar 
deserto.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aquele relatório e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dele constantes, delibera, de acordo com os artigos 
148.º, n.º 4; 79.º, n.º 1, alínea a) e 80.º, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual:  

• não haver lugar à adjudicação, com a consequente extinção do 
procedimento de formação de contrato público relativo à empreitada 
“Ciclovia entre a “Requalificação do Espaço Público - Reparação de 
Pavimentos em Calçada” e a revogação da decisão de contratar de 19 de 
outubro de 2020.  

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
A aprovação foi feita após o envio e validação por todos os Srs. Vereadores da 
respetiva informação técnica.  
 
 
 

52. Reabilitação da Rua das Lagoinhas - Concurso público n. º 14/2020. Aprovação 
de trabalhos complementares    

 
839 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
  
Presente informação com referência RV/25/2020 de 09 de novembro de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Reabilitação da Rua das Lagoinhas” 
adjudicada à empresa Socitop, Unipessoal, Lda, na qual se propõe:  
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- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preço contratual, no 
valor de 9.382,02€ (nove mil trezentos e oitenta e dois euros e dois cêntimos), acrescidos de 
IVA à taxa legal; 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e dos artigos 370.º nº 2, 373.º, 374.º e 
378.º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada 
de “Reabilitação da Rua das Lagoinhas”, delibera aprovar:   
 

a) Trabalhos complementares de natureza não prevista, a preço contratual, no 
valor de 9.382,02€ (nove mil trezentos e oitenta e dois euros e dois cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal;  

b) a fixação do prazo de execução em dez dias que determina a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada pelo mesmo período;  

c) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

 
 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 13:25 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

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.  

 


