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

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Patrícia Alexandra Rino Moreira de Sousa Jorge; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro comunicou em 14/03/2021, 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 não poderá comparecer a esta reunião, pelo que solicitou a justificação da sua 
falta e informou que em todas as suas funções enquanto Vereadora será substituída pela 
candidata n.º 5 da lista do MpM – Movimento pela Marinha, Senhora Patrícia Alexandra Rino 
Moreira de Sousa Jorge, uma vez que o candidato n.º 4 comunicou a sua impossibilidade. 
 

As Sr.ªs Vereadoras Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho e Lara Marques 
Lino compareceram à reunião de forma presencial. 

Os restantes membros do executivo estiveram presentes por videoconferência. 
 

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.ª Cátia Alexandra Domingues Lourenço - pretende obter informação sobre o estado 
do seu processo nº 475/16 - pedido de emissão de licença de utilização. Mais solicita 
informação sobre a data estimada para a sua emissão. 
 

 
 
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 38, da reunião extraordinária realizada no dia 09 de novembro 
de 2020 

2. Aprovação da ata n.º 39, da reunião ordinária realizada no dia 16 de novembro de 
2020 

3. Aprovação da ata n.º 40, da reunião ordinária realizada nos dias 02 e 09 de 
dezembro de 2020 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

4. Resumo de Tesouraria do dia 26 de fevereiro de 2021 
5. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – “Elaboração de projetos de arquitetura e 

especialidades para a nova piscina municipal” - Adjudicação   
6. P.A. N.º 2/2021-AP/DQV – “Prestação de serviços de recolha e transporte de 

resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande”.  – 
Adjudicação   

7. P.A. N.º 15/2021-AP/DQV – “Prestação de serviços de vigilância para os estaleiros 
municipais da Marinha Grande”. Abertura de procedimento de contratação 
pública.   

8. 3.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

9. Publicitação de pedido para instalação de apoio de praia simples na Praia das 
“Pedras Negras”, Freguesia e Concelho da Marinha Grande 

 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

10. Req.º nº 143/21, datado de 26/02/2021 - Proc.º n.º 30/2021, datado de 26/02/2021 - 
Direcção Geral de Energia e Geologia 

11. Req.º nº 1240/20, datado de 12/11/2020 - Proc.º n.º 3/20, datado de 08/01/2020 - 
Júlio Fernandes Calvete 

12. Req.º nº 1146/20, datado de 22/10/2020 - Proc.º n.º 413/20, datado de 22/10/2020 - 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 

13. Req.º nº 1237/20, datado de 12/11/2020 - Proc.º n.º 464/20, datado de 12/11/2020 - 
Mickael Pedrosa Fernandes e Diana Soraia Mendes Pereira 

14. Req.º nº 156/21, datado de 03/03/2021 - Proc.º n.º 364/20, datado de 29/09/2020 - 
Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil, Lda. 

15. Req.º nº 155/21, datado de 03/03/2021 - Proc.º n.º 363/20, datado de 29/09/2020 - 
Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil, Lda. 

16. Req.º nº 112/21, datado de 15/02/2021 - Proc.º n.º 258/20, datado de 03/08/2020 - 
IBASI - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda. 
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17. Req.º nº 122/21, datado de 22/02/2021 - Proc.º n.º 113/20, datado de 22/04/2020 - 
MLRZ - Sociedade Imobiliária, Lda. 

18. Req.º nº 127/21, datado de 23/02/2021 - Proc.º n.º 509/20, datado de 17/12/2020 - 
Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande 

19. Req.º nº 166/21, datado de 05/03/2021 - Proc.º n.º 39/21, datado de 22/02/2021 - BA 
Glass Portugal, S.A. 

20. Req.º nº 63/21, datado de 21/01/2021 - Proc.º n.º 336/20, datado de 15/09/2020 - 
Álvaro Miramar Botas Letra 

21. Req.º nº 28/19, datado de 08/01/2019 - Proc.º n.º 5/19, datado de 08/01/2019 - Maria 
Hortense Teodósio Morgado Raclot 

22. Req.º nº 157/21, datado de 03/03/2021 - Proc.º n.º 9/19, datado de 14/01/2019 - 
Maria Alice da Fonseca Simões Silva 

23. I/452/2021 - Vistorias a realizar às infraestruturas executadas no âmbito de 
procedimentos de Licenciamento/Comunicação prévia de Obras de Urbanização 

24. Req.º nº 1365/20, datado de 28/12/2020 - Proc.º n.º 461/19, datado de 23/12/2019 - 
Santos Barosa - Vidros, S.A. 

25. Req.º nº 740/20, datado de 03/07/2020 - Proc.º n.º 19/00, datado de 06/01/2000 - 
António Francisco Salsa Ferreira 

26. E/1338/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás 
do Centro, S.A. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 

27. Proposta de abertura de procedimentos concursais – Autorização do órgão executivo 
em cumprimento do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

28. Isenção total das tarifas fixas e variáveis dos consumos de água, águas residuais e 
resíduos sólidos, dos meses de março, abril e maio e isenção das tarifas de fixas de 
água, águas residuais e resíduos sólidos, dos meses de junho, julho, agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro, para todos os clientes de comércio e 
serviços, com exceção das grandes superfícies comerciais 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

29. Protocolo de parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil e da Big Band da 
Marinha Grande – Plano anual de atividades 2021 

30. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefício a entidade de 
natureza cultural- 2021 

31. Proposta de fixação de preços de artigos para venda na loja do Museu do Vidro 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

32. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2021 

 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

33. Cedência de instalações no antigo edifício da Escola Básica de Pêro Neto 
34. Cedência de instalações no antigo edifício da Escola Básica da Garcia. 
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PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

35. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, residente 
na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 1, R/C B, Casal de Malta, Marinha Grande 

36. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Rua Júlio Braga 
Barros, Bloco 1 R/C B Casal de Malta - Marinha Grande para o fogo sito na Rua 
Adriano Marques Nobre, nº 105, Camarnal, Marinha Grande, por adequação da 
tipologia da habitação ao agregado familiar. 

37. Revisão do valor da renda mensal e celebração de acordo de regularização de 
dívida com a arrendatária residente na fração sita na Avenida da Liberdade, Bloco L, 
3.º Esq Frt, Casal do Malta- Marinha Grande 

38. Transmissão do direito de arrendamento a favor de filho maior de idade, portador de 
grau de incapacidade superior a 60%, por morte do titular do contrato de arrendatário 

39. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do inquilino 
residente na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 3, 3º C, Casal de Malta 

40. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Rua Júlio Braga 
Barros, Bloco 3, 2ºA Casal de Malta - Marinha Grande para o fogo sito na Rua Júlio 
Braga Barros, Bloco 1, R/C B, Marinha Grande, por ausência de condições de 
habitabilidade. 

41. Revisão do valor de renda mensal correspondente ao fogo n.º 18 sito na Rua António 
Lopes, Camarnal- Marinha Grande, por motivos de alterações nos rendimentos 
auferidos pelo agregado familiar. 

42. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à família 
no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de outubro e 31 de dezembro de 
2020  

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

43. Projeto de “Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao Comércio 
e Empresas – Impacto Covid – 19” – Audiência de interessados constituídos no 
procedimento 

44. Adenda ao PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO entre a Administração Regional de 
Saúde do Centro, IP o Município da Marinha Grande, para a cedência de quiosque 
eletrónico para promover e melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde na USF 
do concelho da Marinha Grande, celebrado a 19-11-2020. 

45. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua Joaquim 
Tomé Feteira, Vieira de Leiria – Concorrência de culpas - Audiência prévia. 

46. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua Vieira de 
Leiria, junto à empresa “VIDRALA” – Concorrência de culpas - Audiência prévia. 

47. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel – Tinta de pintura de 
passadeira – Rua Bernardino José Gomes, junto ao semáforo – Projeto de 
indeferimento - Audiência prévia. 

48. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
viatura automóvel – Buraco no pavimento - Rua das Rosas da Pedra de Cima - 
Apreciação de alegações – Factos novos – Deferimento 

49. COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente. Regime extraordinário de 
isenção de rendas dos contratos relativos aos imóveis arrendados e concessionados 
pela Câmara Municipal da Marinha Grande 
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CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

50. Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta – 
Concurso público n.º 21/2019. Substituição do diretor de fiscalização 

51. Obras de Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira 
Venâncio - Concurso público n.º 05/2020. Substituição do diretor de fiscalização 

52. Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes - Marinha Grande - Concurso 
público n.º 02/2020. Retificação do valor da caução expressa no contrato 
assinado 

53. Loteamento com obras de urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta - 
Concurso público n.º 08/2021. Deliberação inicial. 

54. Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos 
- Fase 1- Concurso público n.º 39/2020- Deliberação Inicial 

55. Orçamento participativo 2018 – Requalificação de campos de jogos e zona verde - 
Pedrulheira - Concurso público n.º 03/2021. Deliberação inicial. 

56. “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349” – Concurso Público n.º 
40/2020 - Deliberação Inicial 

 
 
 

 

 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr.ª Cátia Alexandra Domingues Lourenço – a munícipe desistiu da inscrição. 
 
 
 

 

 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente referiu o seguinte: 
 

• Disse que tem boas notícias referentes à adjudicação do projeto para a nova piscina. 

• Informou que foram testados cerca de 400 profissionais que trabalham nas escolas 
do concelho (prés e 1.º ciclo), e todos os resultados foram negativos, o que é muito 
bom e mostra o cuidado e zelo que tiveram. 
Agradeceu aos profissionais do Centro de Saúde a disponibilidade total e imediata 
para colaborar com a CMMG. 
Referiu que vai haver mais vacinas esta semana e que o Centro de Saúde já está a 
contactar as pessoas. 

• Congratulou-se também com a abertura das pequenas superfícies comerciais. 

• Referiu que o nosso concelho tem sido há várias semanas o que tem tido o menor 
número de infetados por habitantes, mas agora inverteu-se a situação, devido a um 
surto numa empresa, o que faz com que tenhamos que continuar a ter o máximo de 
cuidado. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Patrícia Jorge 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. Ouvimos muitas vezes os munícipes a queixarem-se de que não recebem respostas da 
Câmara, bem como, ouvimos o executivo permanente alegar não ter pessoas para realizar e 
concretizar os trabalhos.  
Efetivamente, os profissionais que estão fisicamente na Câmara, deverão estar exaustos, 
desdobrando-se nos seus trabalhos e apoiando outros. Para além dos técnicos que se 
encontram em teletrabalho, sabemos que outros saíram da Câmara, tendo ido trabalhar para 
outras Câmaras Municipais, deixando ainda mais debilitado o quadro de pessoal.  
Há muito tempo que este problema está identificado e todos sabemos que a solução é abrir 
novos concursos para admissão de novos técnicos. 
Há mais de um ano que a Câmara abriu alguns concursos, porém, desconhece-se o ponto 
de situação do procedimento concursal, não tendo ainda sido selecionados os candidatos.  
Ora, perante esta demora no recrutamento, haverá candidatos que naturalmente tiveram de 
procurar outras opções profissionais. E eventualmente já nem estão disponíveis. 
Sra. Presidente o que se passa para que demore tanto tempo a resolver este problema, cuja 
resolução é urgente? 
 
2. Estamos a poucos meses do início da época balnear, e atendendo à fase atual que 
estamos a viver, nomeadamente as condicionantes relativas à deslocação das populações, é 
natural que as praias do concelho sejam o destino de praia de muitos dos residentes nos 
mesmos, pelo que é importante seu planeamento antecipado. 
Gostaríamos de saber se está planeada alguma intervenção no areal da praia de São Pedro 
de Moel, o qual nos últimos anos  tem tido um aumento crescente de pedras, dificultando, ou 
mesmo impossibilitando o acesso dos banhistas ao mar. 
 
3. Por vezes, mais do que grandes obras que gostaríamos de ver na cidade, há pormenores 
que podiam fazer da Marinha Grande uma cidade mais bonita, mais organizada e 
identificável. Estou-me a referir à sinalética, e infelizmente se há muitos sinais que faltam, é 
urgente cuidar e fazer a manutenção dos existentes. 
Por exemplo, há cerca de 1 mês que um sinal de STOP, na Rua do Aceiro, junto às Gaeiras, 
se encontra completamente tombado, ou seja, um condutor que não conheça aquela rua, 
certamente não irá parar, com as consequências rodoviárias que esta situação pode implicar.  
A própria placa toponímica encontra-se tombada no chão. 
Outro exemplo, situa-se na Avenida José Gregório, depois do parque do Engenho, em 
direção da Pedrianes, temos 2 placas, uma com referência à Vieira, e outra com referência 
ao centro da Marinha Grande, os sinais estão tão sujos e escuros que é difícil para um 
condutor que nos visite conseguir orientar-se com a sinalética existente. 
Do outro lado da estrada, temos a placa que identifica a Estrada da Garcia – Cartaxo, está 
presa por 2 ferros.  
Sr.ª Presidente, estes e muitos outros exemplos têm que ser alvo de zelo e manutenção, em 
prol duma cidade em que se circula com segurança e com orientação.” 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Havia uma inscrição do público para intervir, pelo que pretende saber se foi a 
munícipe que não veio e qual foi a resposta que lhe foi dada. 

• Na reunião de Câmara passada veio um munícipe falar sobre um processo antigo. 
Pretende saber se o assunto ficou resolvido e qual foi a resposta. 

• Vacinação – pretende saber quantas pessoas foram vacinadas e como está a 
acontecer, uma vez que há duas unidades de saúde, com procedimentos diferentes 
relativamente à idade. Foi a informação que recebeu do Centro de Saúde. 

• Largo da Pedrulheira e Rua Central à Pedrulheira – sabe que a via tem falta de 
manutenção, pelo que perguntou se há algum plano de requalificação para a via. 

• “Fonte das Bruxas”, em Picassinos – é um lugar no pinhal, não está propriamente à 
vista, mas é utilizado para caminhadas e está muito degradado, especialmente a 
ponte de madeira sobre o ribeiro, e não dá para passar. É necessário requalificar 
estes trilhos e estes caminhos, porque cada vez mais são procurados pelas pessoas, 
até porque outrora já tiveram vida, e para que as pessoas possam descobrir estes 
lugares nos seus passeios. 

• Há cerca de uma semana verificou que estava uma mangueira a sair do Museu do 
Vidro, a tirar água, que pensa ser de uma cave, e pergunta se não se podia fazer o 
aproveitamento desta água para a rega do jardim. 
A parte de trás do Museu do Vidro também está malcuidada, não tem água no 
tanque e é necessário também cuidar do jardim. 

• Cafetaria d’Arte e Café do Parque Mártires – o que se passa, porque não tem 
resposta? É preciso preparar estes lugares e as suas esplanadas, porque é uma 
pena estarem fechados e são necessários aos munícipes. 

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

1. Felicitações 
Felicito as empresas marinhenses, os empreendedores e os colaboradores, e em especial as 
59 empresas que este ano receberam o estatuto PME Lider. Este galardão é um selo de 
reputação criado pelo IAPMEI para distinguir o mérito das Pequenas e médias empresas 
com desempenhos superiores. De realçar que encontramos neste grupo, não apenas 
empresas de moldes e plásticos, mas empresas de comercio e serviços, embalagem, 
farmácias, de engenharia, demonstrativo da heterogeneidade de atividades económicas 
relevantes no nosso concelho   

  
2. Munícipes 

a. Fui contactado por vários munícipes alertando para uma situação que 
consideravam construções ilegais. Dei nota ao executivo permanente, mas 
não tenho qualquer resposta. 

Gostaria de saber o que foi avaliado 
 

b. Talvez no mesmo contexto e no seguimento duma munícipe que veio à 
reunião de Câmara falar sobre a Rua José Afonso na Pedrulheira, 
recebemos mail a manifestar indignação e a pedir ajuda para resolver o 
problema de ocupantes de parte do pinhal andarem a fazer motocross no 
pinhal e na rua, com o agravante e das motos serem conduzidas por 
crianças. 
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O apelo dos munícipes é para o barulho e para o perigo das crianças que brincam na 
rua. 
Gostaria de saber que ações tomou a Sra. Presidente. 
  

c. Tive conhecimento que o Sr. Joaquim Andrade enviou uma carta em 17 de 
fevereiro. Gostaria de saber se já responderam ao munícipe, e qual o 
conteúdo. 

  
d. Um munícipe alertou para as pinturas na estrada no Largo 18 de janeiro, em 

frente ao Museu 18 de janeiro, em Casal Galego. O sentido do transito na 
Rua dos Cravos de Abril foi alterado, sendo só de um sentido, mas há 
condutores que não conhecem a zona e vão pelo sentido proibido em 
direção à FAE 

Agradecia que verificassem, e se assim entenderem corrijam as pinturas no chão 
  

e. A munícipe Elsa Machado, de Picassinos enviou um mail para a Sra. 
Presidente e para o Sr. vereador Caetano, referindo-se ao saneamento na 
sua Rua Mestre José Silva Roque, relembrando que os seus vizinhos na 
mesma rua têm saneamento e há dois anos veio falar à Camara e lhe 
disseram que seria feito, não disseram foi quando. 

Refere ainda (e enviou fotos) dos buracos no piso da Rua António Batista, aliás uma rua 
que na última reunião eu referi com problemas e o Sr. vereador manifestou 
desconhecer. 

  
f. O munícipe Luís Santos tem vindo a enviar mails solicitando informações 

sobre o Ribeiro da Tábua, na Vieira. 
Na última reunião também pedi esclarecimentos que a Sra. Presidente não quis prestar. 
Não responder às questões que nós colocamos não é nada de novo, mas pedia-lhe que 
nos informasse o que respondeu ao Munícipe, e que concretizou solicitando a 
divulgação do que foi feito junto do ICNF, na reunião que patrocinou conjuntamente com 
o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. 
  

g. Vários munícipes contactaram-me, sobretudo na faixa etária sénior (mas não 
só), que regularmente passam algum do seu tempo na pesca lúdica, dizendo 
que não entendem porque não podem ir à pesca, sobretudo quando a Sra. 
Presidente autorizou esta semana que se praticasse surf e atividades 
similares.  

A questão é se a Camara tem jurisdição nas praias para autorizar o surf também terá 
para aprovar a pesca lúdica. Provavelmente a Sra Presidente não saberá, mas nem há 
necessidade de avisar que os pescadores terão de cumprir as determinações da DGS 
sobre a distância social, pois a distância permitida entre canas é de 5 metros e entres 
pescadores é de 10 metros 
Perguntam se a pesca pode ser considerada uma “atividade similar” à do surf, e com 
isso possam ir à pesca. 
  

h. Fui abordado por munícipes preocupados com a vespa velutina, a vespa 
asiática. Sabendo que a 1ª fase do ciclo biológico desta vespa se inicia em 
fevereiro/março, onde as vespas rainhas saem da hibernação para 
nidificarem, é neste período que devemos iniciar a prevenção com a 
colocação das armadilhas. Dado que não se veem armadilhas em lado 
nenhum a primeira pergunta é que prevenção está a fazer a proteção civil. 
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Relembro que a armadilha é muito fácil de fazer e barata (não custa mais de 
1 a 2 euros), mas é altamente eficaz, e se não evitarmos agora que se 
construa o ninho ela vai criar 2000 a 3000 vespas e lá para agosto/setembro 
pagaremos 100€ pela destruição de cada ninho. 

O governo pagou no ano passado 100€ pela destruição de cada ninho. Quanto recebeu 
a nossa Camara e quanto gastámos em dinheiro e meios humanos para andar no 
outono a destruir os ninhos? 
Deixo uma sugestão para que a Camara promova um combate à vespa velutina, 
envolvendo a comunidade, desde as escolas até ao ICNF, passando pelos apicultores e 
entidades apícolas, que estão na primeira linha de combate e desenvolvem técnicas, 
sendo as principais vítimas da vespa velutina, pois destroem-lhes as colónias de 
abelhas.   
  

i. Agrupamento de Escolas Poente – Conselho Geral 
Recebi um ofício vindo da presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
Poente transmitindo a indignação dos elementos do Conselho Geral na última reunião 
de 9 de fevereiro. 
O assunto diz respeito à construção do Centro Escolar da Várzea, que dizem, e bem, 
que é um processo iniciado há 8 anos, quando era vereadora da educação a Sra 
Presidente.  
Desde sempre que o MPM entende a necessidade de apetrechar as nossas escolas 
com infraestruturas modernas para dar condições aos nossos filhos e a quem lá 
trabalha. Temos alertado para a necessidade de fazer Centros escolares no nosso 
Concelho, tanto no Agrupamento Poente, como no Nascente, bem como na Vieira. 
Somos o único município da área da CCDRC que não tem um único Centro Escolar, e 
há municípios que têm mais de uma dúzia. 
Por mais que este executivo permanente apregoe, é mais um exemplo onde o MPM 
jamais colocou um mínimo entrave, ou um obstáculo.  
A não execução de Centros Escolares, incluindo o da Várzea, deve-se única e 
exclusivamente à incapacidade do trio de membros executivos que nos governa. 
Lamenta o Conselho Geral do Agrupamento Poente que a Camara tenha protelado este 
processo, nada tenha feito para o ultrapassar, e até que este Executivo Municipal não 
valorize a sua construção. 
Gostaria de deixar aqui bem claro, e dizer aos membros do Concelho Geral, que os 
únicos responsáveis são os três elementos do executivo permanente que têm pelouros 
e não os restantes quatro membros do Executivo Permanente que não têm pelouros. 
Para alem de não terem executado, também já decidiram que não o farão em 2021, pois 
não o apresentaram em orçamento, nem na revisão. 

   
  

3. Outros assuntos 
 

a)     Passaram esta semana 33 anos sobre a elevação da Marinha Grande a cidade. É bom 
que façamos uma análise comparativa da evolução da nossa terra e até comparar com 
as cidades vizinhas. Para ser mais conclusivo e sem qualquer especulação ou analise 
subjetiva, vou apenas cingir-se a alguns dados da última década, toda ela gerida por 
pessoas do partido socialista: 

·      A população diminuiu, mais evidente nos jovens e nos cidadãos em idade ativa. 
Ao contrário da população estrangeira que aumentou quase 50%, representando 
hoje 6% da nossa população; 

·      O número de nascimentos caiu 25%, demonstrativo que o subsídio à natalidade 
é pouco mais que propagandístico, não trazendo resultados; 
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·      Os alunos do ensino não superior caíram 23% e os do superior caíram mais de 

40%; 
·      Os beneficiários do RSI e os desempregados inscritos baixaram 

A nossa terra deixou de ser atrativa para cá viver, por isso perdemos população, 
nascem menos crianças e os jovens não querem cá estudar. É uma clara evidencia da 
incapacidade de quem tem gerido o território de criar condições para que os cidadãos 
tenham prazer em estar e viver cá. 
O que mantem a cidade viva é a atividade económica que dá emprego aos cidadãos e 
chama estrangeiros para cá trabalharem. 
  

b)     Para consolidar ainda mais esta ideia do fraco desempenho dos executivos 
permanentes socialistas que nos governaram na última década, na qual a Sra. 
Presidente fez parte dos três mandatos, soubemos agora que apenas 3% do PEDU 
(Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) estão executados. 
Quando em 2015 o executivo PS, sem ouvir as outras 4 forças políticas que estavam no 
executivo, decidiu unilateralmente propor obras estruturantes no valor de vários milhões 
de euros, e que foram concedidos, sabíamos que algumas eram utópicas e irrealistas. O 
que não sabíamos, e agora se confirmou é que, mesmo essas obras não iriam ser 
realizadas, por incapacidade de as executar. Este executivo tem-nos sonegado a 
informação de quais obras do PEDU e o estado de execução. Tivemos de ler no 
Expresso, que a Marinha Grande tem uma das piores taxas de execução, com apenas 
3%. É mais uma oportunidade perdida e milhões de euros a fundo perdido que são 
desperdiçados.  
Naturalmente que quem tem 40 milhões de euros para gerir tem de fazer algumas 
obras. Mas falando destes factos, demonstra-se que aquilo que este executivo 
permanente tem feito, é muito poucochinho, ficando muito aquém do que a cidade 
precisa e da satisfação das necessidades dos cidadãos. Por isso não surpreende os 
dados referentes à última década que anteriormente mencionei.” 

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

• Reforçou a questão da Sr.ª Vereadora Lara e perguntou ao Sr. Vereador Carlos 
Caetano se já tem informação sobre o que se passou com o munícipe que tinha um 
problema por resolver há 4 anos e também com um munícipe que tinha há 2 anos. 

• Perguntou se já houve resposta à munícipe de Picassinos, sobre água, e em caso 
afirmativo qual foi? 

• Também quer saber sobre a vespa asiática. 

• Sobre o Ribeiro da Tábua, quer que a Sr.ª Presidente justifique o que se passou com 
a plantação naquele espaço, que é um “palco de memórias”. 

• Comunga da preocupação sobre a época balnear apresentada pela Sr.ª Vereadora 
Patrícia, a quem saúda. O que se está a preparar para S. Pedro e para a Praia da 
Vieira? 

• Também é sua preocupação o mail que receberam do Agrupamento Poente, sobre o 
Centro Escolar, especialmente na sua conclusão, que leu de seguida. 
Não é a oposição que o diz, mas sim o próprio Agrupamento. 
Acabou de citar, é um e-mail de 08/03, hoje é dia 15/03, espera que a Sr.ª 
Presidente certamente já tenha respondido e por isso pretende que a resposta seja 
reencaminhada para todos. 
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• Questão da FEIS – na última reunião a Sr.ª Presidente não deixou os Vereadores 
conversarem mais sobre o assunto, pelo que quer dizer-lhe, quanto ao património da 
FEIS e ao facto de a Sr.ª Presidente querer gastar milhares na execução de um 
projeto que a oposição não sabe para que é nem quais as instruções dadas, que 
concorda que se dê melhores condições aos trabalhadores dos estaleiros, já não 
concorda que se dê as condições à custa do património FEIS. 
É uma delapidação do património municipal e do erário público em projetos para os 
quais não foram ouvidos, correndo depois o risco de não os aceitarem aqui e irem 
para o lixo.  
Deixa já o alerta de que pretendem discutir o assunto, sempre têm estado abertas 
para aprovar tudo, mas se não lhe dão conhecimento não o podem fazer. 

• Também viu a notícia do Expresso e fez também a sua pesquisa. 3% de 8,5 milhões 
de euros do financiamento PEDU é demonstrativo da inércia deste executivo.  
O único projeto que aqui veio e não foi aprovado foi o do interface, mas não significa 
que as Vereadoras da CDU não entendam que seja necessário, apenas não 
concordaram com o local. O PS entendeu fazer birra e meter o projeto na gaveta. 

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que respondeu o 
seguinte: 
 

• Sinalética – tomou boa nota dos alertas da Sr.ª Vereadora Patrícia. Há muitas mais 
situações, mas agradece estas que assinalou para se fazerem as correções. 

• Respostas à Sr.ª Vereadora Lara – sobre a inscrição da munícipe na agenda 
informou que ela desistiu hoje de manhã, por e-mail, porque percebeu o que estava 
em causa, que são alterações que terá de fazer, são simples, e depois já poderá 
obter a licença de utilização, daí entender que já não era necessário vir à reunião de 
Câmara. 

• Rua Central, na Pedrulheira, e Largo – tem acompanhado a situação com os 
moradores. Esta rua foi intervencionada aquando do saneamento, e agora vai ser 
intervencionada na requalificação da rede de águas e vai ser pavimentada em 
definitivo, com betuminoso, assim como o Largo e as ruas circundantes. 

• Fonte das Bruxas – não conhece, mas é uma situação a ver. 

• Mangueira a tirar água da cave do Museu do Vidro – houve uma inundação, que é 
necessário resolver, mas a situação só acontece porque os terrenos estavam 
inundados, daí não ser preciso regar. 
Vai ser ali construído um poço de retenção, para recolher as águas e não 
inundarem o edifício, e assim, ao ficarem retidas, já se poderá utilizá-las para a 
rega. 

• Respostas ao Sr. Vereador Aurélio – em relação ao e-mail sobre construção ilegal 
na Embra, informou que fez um pedido à fiscalização para ir ver, porque já tinha 
havido uma queixa, e agora está-se a fazer todas as diligências para a demolição, 
porque é uma construção ilegal. 

• Pintura do Largo 18 de Janeiro e Rua dos Cravos – a sinalização vertical é 
adequada, mas a horizontal ainda é do tempo em que havia dois sentidos. Têm que 
se corrigir estas pinturas antigas. 

• D. Elsa Machado – a Rua Mestre José da Silva Roque é uma questão que vem 
desde o início do mandato, tem uma pequena parte sem saneamento (cerca de 4/5 
casas) e vai ser agora intervencionada, tal como outras na Comeira. O projeto foi 
feito na Câmara, pelo novo técnico. 
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• Rua António Batista – é semelhante à situação da Pedrulheira. É uma rua que teve 
obras, vai agora para obras da rede de águas e depois será repavimentada em 
betuminoso. 

• Centro Escolar da Várzea – a Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora falarão sobre este 
assunto. 

• Sobre os 33 anos de elevação a cidade referiu que também é sensível a esta data. 
Também consulta o Pordata, não lhe parece que a população tenha diminuído 
porque a população escolar aumentou, talvez devido à população estrangeira. Mas 
dentro de pouco tempo teremos a confirmação com os Censos deste ano.  
O Sr. Vereador Aurélio atira com muitos números, mas tem que os contextualizar no 
país, e o Vereador é muito habilidoso na utilização destes números. 
 

Seguiu-se uma troca de palavras entre os Vereadores Carlos Caetano e Aurélio 
Ferreira. 

 
O Sr. Vereador Carlos Caetano prosseguiu com as respostas, referindo o seguinte: 
 

• As contas de execução do PEDU fazem-se no fim e cá estarão para as fazer. 

• Em relação à questão da Sr.ª Vereadora Alexandra sobre águas, pensa que se trata 
da Rua do Vale, e já falou pessoalmente com a Sr.ª e a situação está encaminhada. 

 
Seguiu-se nova troca de palavras entre os dois Vereadores, tendo a Sr.ª Presidente 
pedido para não entrarem em diálogo. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho chamou a atenção para o facto de o Vereador ter 
terminado a intervenção e não ter dado resposta às suas questões. 
Referiu ainda que como quer ser justa, quer dizer que a única obra do PEDU executada foi 
o Jardim Luís de Camões, no mandato do Sr. Paulo Vicente. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que a Vereadora tem razão, não lhe enviou as 
respostas dadas, vai fazê-lo, porque as duas situações estão resolvidas com os munícipes. 
O processo que esteve parado 4 anos não tem qualquer justificação por ter estado parado e 
vai escrevê-lo. 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que respondeu o 
seguinte: 
 

• Vacinação – os contactos são feitos de acordo com o tipo de vacina a administrar e 
disponível. 

• Sobre a questão das crianças a andar de motas disse que não sabe, porque a PSP 
reporta estas situações à CPCJ, mas na próxima reunião vai tentar saber. 

• E-mail do Sr. Andrade – recebeu-o no dia 10/03, já lhe respondeu a dizer que o 
assunto, que tem 2 anos, para si está esclarecido e encerrado. 

• Ribeiro da Tábua – talvez a Sr.ª Presidente queira falar, mas pode acrescentar que 
se pretendeu manter o campo mais pequeno e criar uma zona de lazer com mesas. 
Depois da onda que se criou no Facebook falou com o Presidente da Junta sobre o 
assunto, e foi considerado que se devia manter o campo para futebol de 11. 
Falaram com o ICNF, que disse que retirassem os tubos das árvores, deixando só 
os que iriam fazer a cortina arbórea, e que se faça o que a população quer: o campo 
de futebol de 11. Mas esta questão não é consensual na população, entre ter um 
campo de futebol de 11 ou de 7, pelo que vão voltar a reunir com o maior número 
possível da população, para os ouvir. 

• Época balnear – vai ser a Sr.ª Presidente a responder. 
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A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Vacinação no concelho – o ACES e o Centro de Saúde deram 1455 vacinas, e 
vieram para esta semana 1605, reforçando-se na 1.ª quinzena de abril. 
Sobre a distribuição mencionada pela Vereadora Lara e as idades, tem razão, e por 
isso também tentou perceber. A Saúde respondeu que são distribuídas pelas 3 
unidades, e o que acontece é a idade dos utentes de cada unidade, daí essa 
disparidade, que o Centro de Saúde também sabe. 

• Época balnear/intervenções – já está a ser preparada a limpeza da areia da praia, 
na Vieira, e transporte dos lixos. 
Em S. Pedro este fim de semana aproveitou-se a maré para recolher areia onde se 
junta e colocá-la no lado de cima.  
Também se está a fazer a requalificação dos passadiços, mas infelizmente ainda a 
semana passada foram roubados 60 metros de passadiços. 
Hoje vem a reunião de Câmara a contratação dos nadadores-salvadores, que é um 
compromisso da Câmara. 
Também vem o procedimento para a concessão das Pedras Negras, para se 
conseguir ainda ter ali um apoio de praia. Se não se conseguir, está-se a ver com a 
Capitania da Nazaré a possibilidade de haver um plano de segurança para a praia. 
Também há intervenções em colaboração com o ICNF. Começou-se com o ICNF no 
Ribeiro da Tábua, com uma zona de lazer, que parou pela situação já apontada. Já 
informou que falou com o Presidente da Junta, foi considerado reduzir o tamanho do 
campo, por uma questão de segurança. Não se trata de não manter as memórias, 
mas não será por isso que não haverá melhorias. 
Está a ser feita uma intervenção no Tremelgo, Ponte Nova, Samouco, e mais tarde 
no Ribeiro de S. Pedro. São processos a serem trabalhados em conjunto com o 
ICNF. 

• Sinalética – foi acordado na reunião da CIMRL que houvesse uma sinalética comum 
e semelhante em todos os concelhos. Mas a Vereadora Patrícia tem razão. 

• Caminhadas – quer lembrar que se continua em situação de recolher obrigatório e 
que apenas há excecionalidades. As caminhadas e a atividade ao ar livre apenas 
estão autorizadas a partir de 3 de maio e só até 6 pessoas. 

• Cafetaria d’Arte – espera trazer na próxima reunião a abertura do procedimento. 

• Café do Parque Mártires – o processo está mais atrasado, mas se houver condições 
também virá. 

• Pesca lúdica – só está no âmbito dos Presidentes de Câmara as atividades 
desportivas individuais, daí só ter autorizado o surf. A pesca parece-lhe que se 
enquadra nas atividades ao ar livre, que só são autorizadas a partir de 3 de maio. 

• Vespa velutina – a Câmara tem atuado rapidamente, através da Proteção Civil, e vai 
atualizando sempre os procedimentos. Termina hoje o prazo para o concurso das 
armadilhas, que a Proteção Civil está a acompanhar. Sobre os números pedidos 
não os tem aqui neste momento. Regista também a sugestão. 

• Centro Escolar – não está fora de questão fazê-lo, não há é verba financeira 
suficiente. Depois pretende falar com os Srs. Vereadores sobre a contratação de um 
empréstimo. 

• FEIS – é também um dos assuntos a falar com os Srs. Vereadores, e será uma 
conversa mais longa do que esta aqui, neste período. 

• Sobre o centro intermodal já não há mais nada a falar, uma vez que não houve 
consenso, porque quando há consenso a obra faz-se, como é o caso da piscina, 
cujo projeto vem hoje à reunião. 
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• Concursos – estão a decorrer concursos para arquitetos e engenheiros, que estarão 
concluídos em maio. Hoje vem a abertura para mais concursos, porque a Câmara 
necessita. Os procedimentos não têm avançado mais depressa também por falta de 
recursos humanos e porque os que existem têm também os seus problemas. 

 
 
 

 

 

 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 16:08 horas às 16:25 horas. 

 
 

 

 

 
 
 

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

 
1. Aprovação da ata n.º 38, da reunião extraordinária realizada no dia 09 de 

novembro de 2020 
 
121 - Presente a ata n.º 38, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
09 de novembro 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 da Sr.ª 
Vereadora Patrícia Jorge, por não ter estado presente na reunião. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 39, da reunião ordinária realizada no dia 16 de novembro 
de 2020 

 
122 - Presente a ata n.º 39, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 16 de 
novembro 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 5 votos a favor e 2 abstenções, do Sr. 
Vereador Aurélio Ferreira e da Sr.ª Vereadora Patrícia Jorge, por não terem estado 
presentes na reunião. 
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3. Aprovação da ata n.º 40, da reunião ordinária realizada nos dias 02 e 09 de 

dezembro de 2020 
 
123 - Presente a ata n.º 40, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada nos dias 02 
e 09 de dezembro 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 5 votos a favor e 2 abstenções, do Sr. 
Vereador Aurélio Ferreira e da Sr.ª Vereadora Patrícia Jorge, por não terem estado 
presentes na reunião. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

4. Resumo de Tesouraria do dia 26 de fevereiro de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e seis de fevereiro de dois 
mil e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
13.141.526,79€ (treze milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e seis euros e 
setenta e nove cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

5. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – “Elaboração de projetos de arquitetura e 
especialidades para a nova piscina municipal” - Adjudicação  

 
A Sr.ª Presidente fez a apresentação do ponto e referiu que este gabinete de arquitetura 
tem experiência na execução de projetos de piscinas no país. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que foi pesquisar, o site da empresa está em 
construção, e por isso queria que a Sr.ª Presidente lhe dissesse quais foram as piscinas que 
já projetaram. Não sabe? 
 
A Sr.ª Presidente disse que a Sr.ª Vereadora Alexandra faz as perguntas e dá as respostas, 
por isso não adianta dizer mais nada. A informação que tem é que esta empresa já fez cerca 
de 80% das piscinas no país, e aquilo que hoje aqui traz é a adjudicação a uma empresa que 
concorreu a um concurso com prévia qualificação, pelo que traz aqui o processo com toda a 
tranquilidade. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que só fez esta questão porque quando viu a 
agenda foi pesquisar e não conseguiu encontrar nada, e gostava, por curiosidade, de ver 
quais são essas piscinas. 
 
A Sr.ª Presidente disse que quando tiver essa informação a transmitirá, mas agora o que 
está em causa é a adjudicação. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Preço base: 162.500,00 € 

Adjudicação: 66.990,00 € 

A adjudicação é por um valor aproximado de 40% do preço base. Não havia no concurso 
referencia a preços anormalmente baixos?  
Não conheço a empresa que ganhou, mas oiço o que diz o povo, que recebemos aquilo que 
pagamos, e provavelmente estamos a perder a hipótese de fazer uma obra icónica para a 
nossa terra. Oxalá não seja assim.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que encontrou informação sobre a empresa, e as 
piscinas projetadas são a da Moita, Loulé, Gafanha da Nazaré, Vila Franca de Xira, e a 
reabilitação da piscina da Nazaré. Os valores são semelhantes. 
 
A Sr.ª Presidente disse que espera que todos se congratulem com esta adjudicação, levou 
tempo, mas está aqui. O que é preciso é levar a bom porto a obra e todos deverão estar 
felizes com o facto de termos um projeto de arquitetura. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
124 - Presente o processo de aquisição nº 116/2020-AP/DGT, com o objeto “Elaboração de 
projetos de arquitetura e especialidades para a nova piscina municipal”, realizado de acordo 
com deliberação camarária de 23 de outubro de 2020, acompanhado de relatório final do 
Júri, datado de 4 de março de 2021, no qual se propõe a adjudicação, face ao critério de 
adjudicação definido, nomeadamente o da proposta economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de avaliação do preço mais baixo, à proposta apresentada pelo concorrente JA 
ARQUITETOS, LDA, pelo valor de 66.990,00 € (sessenta e seis mil novecentos e noventa 
euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor de 23%, por ser a proposta com o mais baixo 
preço.  
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 116/2020-AP/DGT, 
a Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, 
nos termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos 
Públicos e de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e de acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 
8 de Junho,  aprovar a proposta constante do referido relatório final e 
consequentemente: 
 

➢ Adjudicar a “Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para a 
nova piscina municipal”, face ao critério de adjudicação definido, 
nomeadamente o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de avaliação do preço mais baixo, à proposta apresentada pelo 
concorrente JA ARQUITETOS, LDA NIPC 502 206 950, pelo valor global de 
66.990,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que 
apresenta o mais baixo preço. 

➢ Notificar o adjudicatário JA ARQUITETOS, LDA NIPC 502 206 950, para 
apresentar os documentos de habilitação identificados no programa de 
procedimento e o documento comprovativo de registo no Registo Central do 
Beneficiário Efetivo (RCBE) e respetivas atualizações, nos termos do Regime 
Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo aprovado em anexo à Lei n.º 
58/2020 de 31 de agosto. 
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➢ Aprovar a minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos 
Contratos Públicos.  

➢ Designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, o 
trabalhador Miguel Figueiredo, o qual será 
substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo trabalhador Mauro Oliveira. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. P.A. N.º 2/2021-AP/DQV – “Prestação de serviços de recolha e transporte de 
resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande”.  – 
Adjudicação  

 
125 - Presente o processo de aquisição nº 2/2021 – AP/DQV, com o objeto “Prestação de 
serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da 
Marinha Grande”, realizado de acordo com deliberação camarária de 9 de fevereiro de 2021, 
acompanhado de relatório final do Júri, datado de 9/3/2021, no qual se propõe a adjudicação, 
face ao critério de adjudicação definido, nomeadamente o da proposta economicamente 
mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, à proposta apresentada 
pelo concorrente SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., pelo valor global de 
591.476,20€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que apresenta o 
mais baixo preço. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 2/2021-AP/DQV, a 
Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos 
termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos Públicos e 
de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e de 
acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho,  
aprovar a proposta constante do referido relatório final e consequentemente: 
 

➢ Adjudicar a “Prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos 
urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande” para o período de 12 
meses, com início a 1 de abril de 2021, face ao critério de adjudicação definido, 
nomeadamente o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade 
de avaliação do preço mais baixo, à proposta apresentada pelo concorrente 
SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. NIPC 503 210 560, pelo valor 
global de 591.476,20€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser a 
proposta que apresenta o mais baixo preço. 

➢ Notificar o adjudicatário SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. NIPC 
503 210 560, para apresentar os documentos de habilitação identificados no 
programa de procedimento, incluindo o documento comprovativo de registo no 
Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) e respetivas atualizações, nos 
termos do Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo aprovado 
em anexo à Lei n.º 58/2020 de 31 de agosto 

➢ Notificar o adjudicatário SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. NIPC 
503 210 560 para prestar a caução no valor de 29.573,81 euros, nos termos do 
disposto nas peças do procedimento. 

➢ Aprovar a minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos 
Contratos Públicos.  
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➢ Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Carla Lucas, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Luciana Esteves. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

7. P.A. N.º 15/2021-AP/DQV – “Prestação de serviços de vigilância para os 
estaleiros municipais da Marinha Grande”. Abertura de procedimento de 
contratação pública.  

 
126 - Presente a informação LE/03/2021 e a requisição interna n.º 29673 do serviço da DQV 
– Divisão de Qualidade de Vida, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à 
contratação da “Prestação de serviços de vigilância para os estaleiros municipais da Marinha 
Grande” para o período de 18 meses, com início a 1 de julho de 2021. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas e minutas do anúncio. 
 
Considerando a informação n.º 15/SC/2021 da área de aprovisionamento na qual se atesta a 
fundamentação do preço base de 111.600€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, proposto 
pela DQV na informação LE/03/2021, 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 2021 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2021 e 2022 para a contratação da “Prestação de 
serviços de vigilância para os estaleiros municipais da Marinha Grande” para o período de 18 
meses, na classificação orgânica/económica 03/020218, ações do PAM 2018/A/2 e 
2019/A/3. 
 
Considerando que por despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal, foi emitido 
parecer prévio favorável à contratação da “Prestação de serviços de vigilância para os 
estaleiros municipais da Marinha Grande” para o período de 18 meses”, de acordo com o n.º 
7 e 8 do artigo 73.º, da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, considerando a 
fundamentação do serviço requisitante aduzida na informação de proposta de abertura do 
procedimento. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação LE/03/2021 da Divisão de 
Qualidade de Vida, concordando com a proposta do mesmo serviço, e a informação n.º 
15/SC/2021 da DAF, 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) 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; 
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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 e as Minutas dos Anúncios; 

e) Determinar como critério de adjudicação a proposta economicamente mais 
vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, de acordo com 
o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), do CCP; 

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
- Carla Reis, Presidente; 
- Telmo Faria, Vogal; 
- Jorge Junqueira, Vogal; 
-  Monica Cruz, Vogal Suplente; 
-  Antero Faria, 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 Luciana Esteves, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pelo trabalhador Luís Silva. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. 3.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  
  
127 - Presente proposta da 3.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
2.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2021 no valor de 17.256,45 euros nos 
reforços e de 17.256,45 euros nas anulações. 
 
2.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2021 no valor de 14.782,89 euros 
nos reforços e de 14.782,89 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. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 3.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de alteração, constituída 
pela 2.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2021, 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. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 

9. Publicitação de pedido para instalação de apoio de praia simples na Praia das 
“Pedras Negras”, Freguesia e Concelho da Marinha Grande 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Afinal tínhamos razão, era possível a Câmara licenciar um apoio de praia nas Pedras 
Negras.  
Foi uma pena este executivo não ter dado atenção ao apoio de praia que lá existia, pois teria 
evitado que a APA tivesse desclassificado as Pedras Negras como praia balnear. 
Também lamentamos que este executivo tenha recusado a transferência de competências 
da gestão das praias que o governo pretendia fazer e propôs em 2018. Se tivessem aceitado 
esta competência, este problema estaria resolvido pois teríamos um apoio de praia digno, 
com limpeza, manutenção, concessionário, banheiros. As Pedras Negras continuariam a ter 
a classificação de praia 

Agora corremos atras do prejuízo.” 
 
A Sr.ª Presidente garantiu ao Sr. Vereador que este executivo fez o que deve. A Câmara 
nunca descurou aquele apoio de praia, esteve em conversações permanentes com a APA e 
com o anterior concessionário para abrirem ainda o ano passado. Tem a sua consciência 
tranquila de que tudo fez para ter aquele apoio de praia. Este ano a Câmara tem esta 
competência e está agora a resolver. A situação do banheiro é diferente. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou o seguinte: 

→ O anterior apoio de praia foi desmantelado? 

→ O apoio de praia vai ser colocado no mesmo local do anterior? 

→ É este munícipe que vai ficar ou é um concurso? 

→ As custas do apoio são da Câmara? 
Não compreende que o anterior apoio tenha vindo abaixo. 
 
A Sr.ª Presidente informou que os apoios de praia são dos proprietários. A APA só 
concessiona o espaço e identifica a tipologia adequada.  
Aquele foi desmantelado porque o proprietário tem direito a fazê-lo, os materiais eram seus. 
A concessão é no mesmo sítio, a expensas do proprietário, como qualquer outra concessão 
nas nossas praias, em local a ser identificado pela APA. Qualquer pessoa pode concorrer. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou se quem ficar com a concessão tem que 
construir de novo e se tem de ser licenciado pela Câmara. 
 
A Sr.ª Presidente respondeu que sim. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
128 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º E/2078/2021, apresentado por 
Nuno Cardeira, em que manifesta estar interessado em implementar um apoio de praia 
simples, na unidade balnear n.º 08 do plano de praia, da praia denominada “Pedras Negras”, 
situada na freguesia e Concelho da Marinha Grande.  
 
Considerando que, 
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- Nuno Cardeira apresentou um pedido com o registo de entrada com o n.º E/2078/2021, 
posteriormente completado por um outro, em que manifesta estar interessado em 
implementar um apoio de praia simples, na unidade balnear n.º 08, do plano de praia, da 
praia denominada “Pedras Negras”, situada na Freguesia e Concelho da Marinha Grande; 
 
- A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei-quadro de transferências de competências para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais – dispõe na alínea a) do n.º 2 do seu 
artigo 19.º que compete aos órgãos municipais, no que se refere às praias marítimas, 
concessionar, licenciar e autorizar infraestruturas, equipamentos, apoios de praia ou 
similares nas zonas balneares; 
 
- As competências previstas naquela Lei consideram-se transferidas para as autarquias 
locais desde 1 de janeiro do corrente ano – n.º 3 do artigo seu artigo 4.º; 
 
- O Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro concretizou a transferência de competências 
para os órgãos municipais no domínio da gestão das praias marítimas, integradas no 
domínio público hídrico do Estado, tendo ficado consignado que o licenciamento dos apoios 
de praia competia aos órgãos municipais - alínea a) do n.º 3 do seu artigo 3.º; 
 
- Os apoios de praia simples definidos no n.º 3 do artigo 21.º do Regulamento de Gestão das 
Praias Marítimas do troço Ovar-Marinha Grande proporcionam serviços obrigatórios, tais 
como assistência e salvamento de banhistas, Informação aos utentes, postos de socorros, 
comunicações de emergência, recolha de lixo, limpeza da praia e instalações sanitárias de 
utilização gratuita e abertas ao público durante toda a época balnear; 
 
- O Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua redação atual, que estabelece o 
Regime da Utilização dos Recursos Hídricos, dispõe, no n.º 3 do artigo 12.º, que compete 
aos municípios territorialmente competentes licenciar os apoios de praia, previstos nos ns.º 
1, 2 e 3 do artigo 63.º; 
 
- O artigo 19.º do mesmo diploma preceitua que carecem de emissão de licença prévia as 
utilizações privativas dos recursos hídricos do domínio público; 
 
- A tramitação da atribuição da referida licença, por existir um pedido de um particular, deve 
seguir as disposições constantes do n.º 5 do artigo 21.º desse mesmo Decreto-Lei; 
 
A Câmara Municipal analisou o mencionado pedido e verificando, tal como determina 
a alínea b) do n.º 5 do artigo 21.º do mencionado Decreto-Lei n.º 226-A/2007, que não 
existem causas que obstem à abertura do procedimento, nomeadamente o 
incumprimento de alguma das condições de que depende a emissão do título, 
referidas no artigo 10.º do mesmo diploma, que o mesmo não é inoportuno ou 
inconveniente para o interesse público, nem pretendendo atribuir essa utilização por 
via de iniciativa pública delibera, nos termos da alínea c) do citado número e artigo, 
publicitar, através de editais, a afixar nos locais de estilo durante o prazo de 30 dias 
seguidos, que foi apresentado um pedido de utilização dos recursos hídricos para 
instalação de um apoio de praia simples, na unidade balnear n.º 08, identificada no 
plano de praia, da praia denominada “ Pedras Negras”, situada na freguesia e 
concelho da Marinha Grande, conforme planta anexa, que deverá ser, igualmente, 
publicitada. 
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A publicitação do referido pedido abre a faculdade de outros interessados poderem 
requer, para si, a emissão do título com o objeto e finalidade para a utilização 
publicitada ou apresentar objeções à atribuição do mesmo, iniciando-se, caso se 
verifiquem pedidos idênticos de atribuição de licença, um procedimento concursal 
entre os interessados – alíneas c) e e) do n.º 5 do artigo 21.º do citado Decreto-Lei n.º 
226-A/2007. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

10. Req.º nº 143/21, datado de 26/02/2021 - Proc.º n.º 30/2021, datado de 26/02/2021 
- Direcção Geral de Energia e Geologia 

 
129 - Presente pedido com o registo n.º 143/21, datado de 26/02/2021, relativo a pedido de 
parecer, no âmbito do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 9º do Dec.-Lei n.º 267/2002, de 26 de 
novembro, com a redação dada pelo Dec.-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, para a 
renovação da licença de exploração de um posto de abastecimento existente na EN 242, na 
Av. Dr. José Henriques Vareda, n.º 8, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 14456 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 18858, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 
30/2021, com data de entrada de 36/02/2021, apresentado pela Direcção Geral de Energia 
e Geologia, com o NIPC 600 076 610, com sede na rua Câmara Pestana, n.º 74, Coimbra, 
no âmbito do processo apresentado nessa entidade por BP Portugal – Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S. A., com sede no Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto 
Salvo, com o NIPC 500 194 670; 
 
Presente informação técnica, datada de 09/03/2021, que atesta poder informar-se 
favoravelmente o pedido de renovação da licença de exploração apresentado. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
EMITIR, nos termos do n.º 1 do artigo 10º do Dec.-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 
com a redação dada pelo Dec.-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, PARECER 
FAVORÁVEL ao pedido apresentado pela Direcção Geral de Energia e Geologia, com o 
NIPC 600 076 610, com sede na rua Câmara Pestana, n.º 74, Coimbra, no âmbito do 
processo apresentado nessa entidade por BP Portugal – Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes, S. A., com sede no Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, com o 
NIPC 500 194 670, relativo a renovação da licença de exploração de um posto de 
abastecimento existente na EN 242, na Av. Dr. José Henriques Vareda, n.º 8, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 14456 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 18858, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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11. Req.º nº 1240/20, datado de 12/11/2020 - Proc.º n.º 3/20, datado de 08/01/2020 - 
Júlio Fernandes Calvete 

 
130 - Presente requerimento n.º 1240/20, datado de 2020/01/08, constante do processo 
camarário n.º 3/20, subscrito por Júlio Fernandes Calvete, com o NIF 121103323, com 
residência em rua Ponte da Eira, n.º 5, lugar de Escoura, freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de edifício de 
habitação unifamiliar, muros de vedação e demolição do existente”, a levar a efeito num 
prédio urbano sito no lugar de Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 11518 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 4654. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/02/26 referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício de habitação unifamiliar, muros de 
vedação e demolição do existente”, a levar a efeito num prédio urbano sito no lugar de 
Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 11518 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 4654, com o número de processo 3/20, com data 
de entrada em 2020/01/08, apresentado por Júlio Fernandes Calvete, com o NIF 
121103323, com residência em rua Ponte da Eira, n.º 5, lugar de Escoura, freguesia e 
Concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente uma berma junto da estrema do prédio confinante com a rua do 
Lavadouro, em calçada grossa de pedra calcária ou granito, com as dimensões de 
0,10mx0,10mx0,10m, após execução da abertura de caixa e execução de uma 
camada de base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 
0,30m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 119,10m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua do Lavadouro, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação – 
proposta sobre Levantamento Topográfico”, com o número “01p.1”, datada de 
“Nov/2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 1240/20, datado de 2020/11/12, 
ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de 
certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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12. Req.º nº 1146/20, datado de 22/10/2020 - Proc.º n.º 413/20, datado de 22/10/2020 
- Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 

 
131 - Presente requerimento n.º 1146/20, datado de 2020/10/22, constante do processo 
camarário n.º 413/20, subscrito por Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., com o 
NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, lugar de Casal Novo, freguesia de Amor, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
moradia unifamiliar, piscina e muros”, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua das 
Rosas da Pedra de Baixo, lugar de Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
14296 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10894. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2021/01/19 e de 2021/02/23, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros”, a 
incidir sobre um prédio rústico sito na rua das Rosas da Pedra de Baixo, lugar de 
Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 14296 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 10894, com o número de processo 413/20, com data de 
entrada em 2020/10/22, apresentado por Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., 
com o NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, lugar de Casal Novo, freguesia 
de Amor, concelho de Leiria, 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 das 
Rosas da Pedra de Baixo, em blocos de betão cor amarelo, com as dimensões de 
0,10mX0,20mX0,06m, após execução de camada de base em “tout-venant” com 
0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 
0,15m e na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de 
largura e lancil lateral com cantos de acabamento. Devido à existência de uma 
valeta em betão da drenagem da estrada, deverá ser considerada a sua remoção e 
colocação de lancil de valeta pré-fabricado em betão, na formação de valeta junto 
ao lancil do passeio, com lancil do tipo LITOPREL ou equivalente – lancil 
segurança, com as dimensões de 400mmx200mmx150mm. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 154,55m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua das Rosas da Pedra de Baixo, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
CEDÊNCIAS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.01”, datada de 
“SETEMBRO 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 1146/20, 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. 
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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 1237/20, datado de 12/11/2020 - Proc.º n.º 464/20, datado de 12/11/2020 
- Mickael Pedrosa Fernandes e Diana Soraia Mendes Pereira 

 
132 - Presente requerimento n.º 1237/20, datado de 2020/11/12, constante do processo 
camarário n.º 464/20, subscrito por Mickael Pedrosa Fernandes, com o NIF 230312047 e 
por Diana Soraia Mendes Pereira, com o NIF 252093445, ambos com residência em 1 Rue 
D’ Ablon, 91200 Athis – Mons, France, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua Quinta da Areia, lugar de Casal de Anja, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 5604 e inscrito na matriz predial rústica da sob o artigo número 1461. 
 
Presentes pareceres técnicos sobre o assunto, datados de 2021/01/28 e de 2021/02/02, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Quinta da Areia, lugar de Casal 
de Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 5604 e inscrito na 
matriz predial rústica da sob o artigo número 1461, com o número de processo 464/20, 
com data de entrada em 2020/11/12, apresentado por Mickael Pedrosa Fernandes, com 
o NIF 230312047 e por Diana Soraia Mendes Pereira, com o NIF 252093445, ambos com 
residência em 1 Rue D’ Ablon, 91200 Athis – Mons, France, 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 
Quinta D’Areia, em blocos de betão com as dimensões de 0,10mX0,20mX0,06m, 
após execução de camada de base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O 
lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e na zona das 
entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral 
com cantos de acabamento. O remate do pavimento da faixa de rodagem deverá ser 
executado 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.   
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 23,24m2, ao longo 

da frente do prédio confinante com a rua Quinta da Areia, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação sob Lev. Top. 
Geo”, com o número “ARQ-02”, datada de “08/2020”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 1237/20, datado de 2020/11/12, ficando a emissão da Autorização 
de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória 
do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão 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. 
 
 
 

14. Req.º nº 156/21, datado de 03/03/2021 - Proc.º n.º 364/20, datado de 29/09/2020 - 
Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil, 
Lda. 

 
133 - Presente requerimento n.º 156/21, datado de 2021/03/03, constante do processo 
camarário n.º 364/20, subscrito por Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis para 
Revenda e Construção Civil, Lda., com o NIPC 504583875, com sede na rua dos 
Fundadores, n.º 12, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia moradia unifamiliar 
e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua das Rosas da Pedra de 
Baixo, lugar de Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8644 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20744-P. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2021/01/22 e de 2021/03/08, 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados.  
 
Após a análise da pretensão, , e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia moradia unifamiliar e muros de vedação”, a 
incidir sobre um prédio urbano, sito na rua das Rosas da Pedra de Baixo, lugar de 
Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8644 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 20744-P, com o número de processo 364/20, com 
data de entrada em 2020/09/29, apresentado por Solo e Betão - Compra e Venda de 
Imóveis para Revenda e Construção Civil, Lda., com o NIPC 504583875, com sede na 
rua dos Fundadores, n.º 12, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a rua 
das Rosas da Pedra de Baixo, através da colocação de blocos de betão amarelo, 
com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após a execução da camada de base em 
“tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado 
com uma largura de 0,15m e 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 25,73m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua das Rosas da Pedra de Baixo, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO”, com o 
número “A.02”, datada de “SETEMBRO.2020”, entregue a coberto do requerimento 
n.º 1052/20, datado de 2020/09/29, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

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

15. Req.º nº 155/21, datado de 03/03/2021 - Proc.º n.º 363/20, datado de 29/09/2020 - 
Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil, 
Lda. 

 
134 - Presente requerimento n.º 155/21, datado de 2021/03/03, constante do processo 
camarário n.º 363/20, subscrito por Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis para 
Revenda e Construção Civil, Lda.., com o NIPC 504583875, com sede na rua dos 
Fundadores, n.º 12, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia moradia unifamiliar 
e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua das Rosas da Pedra de 
Baixo, lugar de Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20841 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20743-P. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2021/01/22 e de 2021/03/08, 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados. 
  
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia moradia unifamiliar e muros de vedação”, a 
incidir sobre um prédio urbano, sito na rua das Rosas da Pedra de Baixo, lugar de 
Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20841 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 20743-P, com o número de processo 363/20, com 
data de entrada em 2020/09/29, apresentado por Solo e Betão - Compra e Venda de  
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Imóveis para Revenda e Construção Civil, Lda., com o NIPC 504583875, com sede na 
rua dos Fundadores, n.º 12, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a rua 
das Rosas da Pedra de Baixo, através da colocação de blocos de betão amarelo, 
com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após a execução da camada de base em 
“tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado 
com uma largura de 0,15m e 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 25,51m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua das Rosas da Pedra de Baixo, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO”, com o 
número “A.02”, datada de “SETEMBRO.2020”, entregue a coberto do requerimento 
n.º 1051/20, datado de 2020/09/29, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

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

16. Req.º nº 112/21, datado de 15/02/2021 - Proc.º n.º 258/20, datado de 03/08/2020 - 
IBASI - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda. 

 
135 - Presente requerimento n.º 112/21, datado de 2021/02/15, constante do processo 
camarário n.º 258/20, em nome de IBASI - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda., com 
o NIPC 507730240, com sede em rua dos Francos, n.º 169, lugar de Amieira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de um edifício de habitação e comércio”, a levar a efeito sobre dois prédios, um rústico, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7248 e 
inscrito na respetiva matriz rústica sob o artigo n.º 9114, e um outro urbano, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8600 e inscrito na 
respetiva matriz urbana sob o artigo n.º 2147, dispondo de projeto de arquitetura aprovado 
por deliberação camarária datada de 2020/12/28. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/02/24, 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 um edifício de habitação e comércio”, a levar a efeito sobre dois prédios, um 
rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  
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número 7248 e inscrito na respetiva matriz rústica sob o artigo n.º 9114, e um outro 
urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 8600 e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo n.º 2147, com o número 
de processo 258/20, com data de entrada em 2020/08/03, apresentado por IBASI - 
Construções Metálicas, Unipessoal, Lda., com o NIPC 507730240, com sede em rua 
dos Francos, n.º 169, lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, com 
os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente: 
Junto da estrema do prédio confinante com a Avenida José Gregório: 
- Execução de um passeio com uma largura de 2,20m, pavimentado em calçada de 
pedra calcária, com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma 
base em “tout-venant”, com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em pedra calcária 
com uma largura de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base) e 
na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e 
lancil lateral com cantos de acabamento. Deverá ainda ser considerado quatro fiadas 
de calçada de basalto com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, de modo a dar 
continuidade ao passeio existente.  
- Execução de gare de estacionamento com uma largura de 2,50m, pavimentada em 
calçada de pedra calcária com as dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução 
de uma base em “tout-venant”, com 0,30m de espessura. O lancil deverá ser em pedra 
calcária com uma largura de 0,08m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,08m (largura da 
base). 
- Remate do pavimento betuminoso com a execução dos seguintes trabalhos: 
a) fresagem do pavimento betuminoso numa espessura de 0,05m, em compatibilização 
com as cotas de pavimentos adjacentes; 
b) Abertura de caixa na espessura dos pavimentos a aplicar; 
c) Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 
0,40m de espessura, aplicado em duas camadas de 0,20m de espessura, após rega e 
compactação; 
d) Camada de base em mistura betuminosa densa em AC 20 reg ligante, com 0,07m de 
espessura média e D=2,35 ton/m3, incluindo rega de impregnação em emulsão 
catiónica de rotura lenta (ECI) à taxa de 1,5 kg/m2. 
e) Camada de desgaste em betão betuminoso, AC 14 surf ligante, com 0,05m de 
espessura média e D=2,48 ton/m3, incluindo rega de colagem (ECR-1) em emulsão 
catiónica de rotura rápida à taxa de 0,5 kg/m2, incluindo nivelamento de caixas e 
válvulas existentes no pavimento.  
 
Junto da estrema do prédio confinante com a Rua Luciano Miguéis: 
- Execução de um passeio com uma largura de 1,60m, pavimentado em calçada de 
pedra calcária, com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma 
base em “tout-venant”, com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em pedra calcária 
com uma largura de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base) 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 136,60m2, ao 
longo das frentes do prédio confinantes com a Avenida José Gregório e Rua Luciano 
Miguéis, conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA 
DE IMPLANTAÇÃO”, com o número “1B”, datada de “DEZ.2020”, entregue a coberto 
do requerimento n.º 1320/20, datado de 2020/12/14, 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 firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. Req.º nº 122/21, datado de 22/02/2021 - Proc.º n.º 113/20, datado de 22/04/2020 - 
MLRZ - Sociedade Imobiliária, Lda. 

 
136 - Presente requerimento n.º 122/21, datado de 2021/02/22, constante do processo 
camarário n.º 113/20, subscrito por MLRZ - Sociedade Imobiliária, Lda., com o NIPC 
513494340, com sede em rua do Repouso, n.º 48, lugar em Avenida Vitor Gallo, n.º 114, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de um edifício de habitação multifamiliar e muros de vedação”, incluindo a 
“Demolição de edificação” existente, a levar a efeito na designada “Parcela a Destacar”, 
a constituir através da operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio 
urbano sito na rua Álvaro Duarte, n.º 17, lugar de Lameiro, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
20063 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 3028, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/10/07. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/02/23, 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 artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de um edifício de habitação multifamiliar e muros de vedação”, 
incluindo a “Demolição de edificação” existente, a levar a efeito na designada “Parcela 
a Destacar”, a constituir através da operação de destaque de parcela de terreno, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua Álvaro Duarte, n.º 17, lugar de Lameiro, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20063 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 3028, com o número de processo 113/20, com data de entrada em 
2020/04/22, apresentado por MLRZ - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA, com o NIPC 
513494340, com sede em rua do Repouso, n.º 48, lugar em Avenida Vitor Gallo, n.º 114, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Execução de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua 
Floristas Gravadores, com largura de 2,25m e gare de estacionamento com a 
largura de 2,50m. Os materiais a aplicar no passeio deverão prever calçada de 
calcário com as dimensões de 0,05x0,05mx0,05m, após execução de uma base em 
tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de betão com as 
dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base), 
podendo o passeio ser rebaixado na zona da entrada. 
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 124,30m2, ao 

longo da frente do prédio confinante com a rua Floristas Gravadores, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Implantação”, com o 
número “1AD1”, datada de “agosto 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1000/20, datado de 2020/09/15, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

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

18. Req.º nº 127/21, datado de 23/02/2021 - Proc.º n.º 509/20, datado de 17/12/2020 - 
Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande 

 
137 - Presente pedido com o registo n.º 127/21, datado de 23/02/2021, relativo a obras de 
alteração a efetuar no edifício existente no prédio sito na rua Fontenay-Sous-Bois, n.º 214, 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16532 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19417-P, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, para promover a alteração de uso para estrutura residencial para pessoas idosas 
(ERPI),a que se reporta o processo de licenciamento n.º 509/20, com data de entrada de 
17/12/2021, apresentado por Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, com o NIPC 
500892113, com sede na rua Fonte dos Ingleses, n.º 69; 
 
Presentes pareceres favoráveis do Instituto da Segurança Social (ISS), da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e da Administração Regional de Saúde 
do Centro (ARSC), datados respetivamente de 21/01/2021, 15/02/2021 e 17/02/2021. 
 
Presente informação técnica, datada de 10/03/2021, 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 
obras de alteração a efetuar no edifício existente no prédio sito na rua Fontenay-Sous-
Bois, n.º 214, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o 
n.º 16532 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19417-P, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, para promover a alteração de uso para estrutura 
residencial para pessoas idosas (ERPI), a que se reporta o processo de licenciamento 
n.º 509/20, com data de entrada de 17/12/2021, apresentado por Santa Casa da 
Misericórdia da Marinha Grande, com o NIPC 500892113, com sede na rua Fonte dos 
Ingleses, n.º 69. 
 
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. 
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 – 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. 
 
 

19. Req.º nº 166/21, datado de 05/03/2021 - Proc.º n.º 39/21, datado de 22/02/2021 - 
BA Glass Portugal, S.A. 

 
138 - Presente pedido com o registo n.º 166/21, datado de 05/03/2021, referente a ampliação 
a realizar e a legalização de ampliações efetuadas na unidade industrial sita na Travessa da 
Liberdade, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
o n.º 9482, omisso na matriz predial urbana, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 39/21, com data de entrada de 22/02/2021, 
apresentado por BA Glass Portugal, S.A., com o NIPC 500 041 393, com sede na avenida 
Vasco da Gama, 8001 – Aldeia Nova, freguesia de Avintes e concelho de Vila Nova de Gaia, 
cujo projeto de arquitetura foi deferido em reunião de Câmara de 1/03/2021; 
 
Presente informação técnica, datada de 08/03/2021, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidades apresentados em condições de ser aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 10/03/2021, que atesta encontrar-se o presente 
processo em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo relativo a ampliação a 
realizar e a legalização de ampliações efetuadas na unidade industrial sita na Travessa 
da Liberdade, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 9482, omisso na matriz predial urbana, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 39/21, com data de 
entrada de 22/02/2021, apresentado por BA Glass Portugal, S.A, com o NIPC 500 041 
393, com sede na avenida Vasco da Gama, 8001 – Aldeia Nova, freguesia de Avintes e 
concelho de Vila Nova de Gaia. 
 
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 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
4.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 63/21, datado de 21/01/2021 - Proc.º n.º 336/20, datado de 15/09/2020 - 
Álvaro Miramar Botas Letra 

 
139 - Presente requerimento n.º 336/20, datado de 2020/09/15, constante do processo 
camarário n.º 63/21, em nome de Álvaro Miramar Botas Letra, com o NIF 155724606, com 
residência em rua Rancho Típico de Pombal, Lote n.º 1, 3.º esq., freguesia de Vermoil, 
concelho de Pombal, relativo ao pedido de licenciamento da “Legalização de alteração de 
edifício de habitação” existente, localizados sobre dois prédios urbanos sitos na rua 5 de 
Outubro, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os números 5301 e 
5302, e inscritos na respetiva matriz predial urbana sob os artigos números 2368 e 1836. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/03/03, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização de alteração de edifício de 
habitação” existente, localizados sobre dois prédios urbanos sitos na rua 5 de 
Outubro, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os 
números 5301 e 5302, e inscritos na respetiva matriz predial urbana sob os artigos 
números 2368 e 1836, apresentado por Álvaro Miramar Botas Letra, com o NIF 
155724606, com residência em rua Rancho Típico de Pombal, Lote n.º 1, 3.º esq., 
freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, bem como do parecer técnico datado de 
2021/03/03, a Câmara Municipal delibera NOTIFICAR o requerente, nos termos dos 
artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo – CPA, para se 
pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o 
presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do disposto na alínea a) 
do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 
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1. Ao nível do espaço autónomo na cave destinado a habitação (unidade suscetível de 

utilização independente) – tipologia T3:  
- Art. 66.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao propor a criação de uma 
habitação de tipologia T3, com áreas de compartimentos destinados a quartos 
inferiores às áreas mínimas exigíveis. Os quartos apresentam áreas de 7,14m2, 7,05m2 
e 6,32m2, quando deveriam apresentar áreas mínimas de 10,50m2, 9,00m2 e 9,00m2. 
Também a área do compartimento destinado a cozinha, com 5,74m2, é inferior à área 
mínima exigida de 6,00m2. Verifica-se ainda não dispor do suplemento de área 
obrigatório com 8,00m2, não podendo esta área dar origem a um espaço autónomo e 
encerrado, devendo distribuir-se pela cozinha e sala, tendo uma sua parcela afeta ao 
tratamento de roupa 
- N.º 2 do art. 68.º, ao apresentar apenas uma instalação sanitária, sendo exigidas 
duas, em que uma delas, deverá ser equipada com uma banheira, uma bacia de retrete, 
um bidé e um lavatório, sendo a outra equipada com uma bacia de duche, uma bacia 
de retrete e um lavatório. (n.º 5 do art. 68.º). 
 
2. Ao nível do espaço autónomo na cave destinado a habitação (unidade suscetível de 

utilização independente) – tipologia T1:  
- Art. 66.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao propor a criação de uma 
habitação de tipologia T1, com um compartimento destinado a sala/kitchenette, com 
uma área de 13,40m2, inferior às áreas mínimas exigíveis (sala: 10,00m2; cozinha: 
6,00m2). Verifica-se ainda não dispor do suplemento de área obrigatório com 4,00m2, 
não podendo esta área dar origem a um espaço autónomo e encerrado, devendo 
distribuir-se pela cozinha e sala, tendo uma sua parcela afeta ao tratamento de roupa. 
- N.º 1 do art. 68.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao apresentar uma 
instalação sanitária com uma área de 3,30m2, inferior à área mínima exigida de 3,50m2, 
devendo ser equipada com uma banheira, uma bacia de retrete, um bidé e um lavatório 
(n.º 1 do art. 84.º). 
 
3. Ao nível do espaço autónomo no rés-do-chão destinado a habitação (unidade 

suscetível de utilização independente) – tipologia T1:  
- Art. 66.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao propor a criação de uma 
habitação de tipologia T1, não dispondo do suplemento de área obrigatório com 
4,00m2, sendo que esta área, não poderá dar origem a um espaço autónomo e 
encerrado, devendo distribuir-se pela cozinha e sala, tendo uma sua parcela afeta ao 
tratamento de roupa. 
- N.º 1 do art. 68.º Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao apresentar uma 
instalação sem dispor do equipamento mínimo, ou seja, uma banheira, uma bacia de 
retrete, um bidé e um lavatório (n.º 1 do art. 84.º). 
 
4. Ao nível do espaço autónomo no rés-do-chão destinado a habitação (unidade 

suscetível de utilização independente) – tipologia T3:  
- N.º 1 do art. 68.º Regulamento Geral das Edificações Urbanas, por ter agravado as 
condições de utilização da instalação sanitária existente, anteriormente licenciada 
com o equipamento mínimo, ou seja, uma banheira, uma bacia de retrete, um bidé e 
um lavatório (n.º 1 do art. 84.º), dispondo agora apenas de uma base de duche, uma 
bacia de retrete e um lavatório. 
- Art. 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao propor a legalização de 
uma escada de acesso ao sótão, encostada ao vão de iluminação de um dos quartos, 
não garantindo nos 2,00m para cada lado do eixo da janela, um afastamento mínimo 
de 3,00m.  
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Mais delibera informar o requerente que, em eventual reformulação da proposta em 
referência, deverá ter ainda em consideração os seguintes aspetos: 
1. Continua a manter-se o desfasamento entre da área do prédio indicada no 

“PLANTA DE IMPLANTAÇÃO” – “Desenho n.º 2”, com 425m2, o somatório das 
áreas dos prédios constantes nas certidões emitidas pela Conservatória do Registo 
Predial, totalizando 125,70m2, e a área de 435,00m2 constante no Alvará emitido 
pela Câmara Municipal da Marinha Grande, aquando da venda do prédio.  

2. Apesar da construção originária ter sido licenciada em data anterior ao Decreto-Lei 
n.º 163/2006, de 08/08 (proc. n.º 3314/68 relativo à obra de (“Ampliação de moradia”) 
e proc. n.º 441/70 relativo à obra de (“Alteração à cave existente”), o licenciamento 
agora requerido, não se encontra dispensado do cumprimento daquele diploma, 
não tendo tão pouco enquadramento no art. 60.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, pelo facto de se 
considerar que as alterações a legalizar, não se encontram abrangidas pelo 
licenciamento ocorrido ao abrigo do direito anterior. No entanto, caso o requerente 
apresente comprovativo da data da realização da alteração/ampliação que se 
pretende legalizar, por forma a dar cumprimento ao n.º 5 do art. 102.º-A 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, poderá 
aceitar-se a não aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que determina 
a apresentação do respetivo Plano de Acessibilidades.   

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. Req.º nº 28/19, datado de 08/01/2019 - Proc.º n.º 5/19, datado de 08/01/2019 - 
Maria Hortense Teodósio Morgado Raclot 

 
140 - Presente requerimento n.º 28/19, datado de 2019/01/08, constante do processo 
camarário n.º 5/19, em nome de Maria Hortense Teodósio Morgado Raclot, com o NIF 
199507546, com residência em rua das Samoqueiras, n.º 8, lugar de Casal das Raposas, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de 
licenciamento da “Legalização de Alteração e Ampliação de Moradia Unifamiliar” 
existente, bem como o licenciamento da obra de “Construção de Arrumos”, a incidir sobre 
um prédio urbano sito na rua das Samoqueiras, n.º 8, lugar de Casal das Raposas, freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, correspondente ao “Lote n.º 3” do 
Loteamento Urbano constituído através do Alvará de Loteamento n.º 6/1989, prédio descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1256 e omisso na 
matriz. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/01/18, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente o n.º 9 do art. 5.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande, nomeadamente ao apresentar uma área bruta de 
construção de 211,04m2 (existente, a legalizar e a construir), superior à área bruta de 
construção máxima permitida de 190,00m2, resultando num Índice de Construção Bruto de 
0,555, superior Índice de Construção Bruto máximo de 0,5. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização de Alteração e Ampliação 
de Moradia Unifamiliar” existente, bem como o licenciamento da obra de “Construção 
de Arrumos”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua das Samoqueiras, n.º 8,  
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lugar de Casal das Raposas, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, correspondente ao “Lote n.º 3” do Loteamento Urbano constituído através do 
Alvará de Loteamento n.º 6/1989, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 1256 e omisso na matriz, apresentado por Maria 
Hortense Teodósio Morgado Raclot, com o NIF 199507546, com residência em rua das 
Samoqueiras, n.º 8, lugar de Casal das Raposas, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 2021/01/18, 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 n.º 9 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, nomeadamente ao apresentar uma área bruta de 
construção de 211,04m2 (existente, a legalizar e a construir), superior à área bruta de 
construção máxima permitida de 190,00m2, resultando num Índice de Construção 
Bruto de 0,555, superior Índice de Construção Bruto máximo de 0,5. 
 
Mais delibera informar o requerente que, a eventual reformulação da proposta em 
referência, deverá ter ainda em consideração os seguintes aspetos: 
1. O muro de vedação existente deverá recuar 1,60m em relação ao atual alinhamento, 

por forma a salvaguardar a construção de um passeio. 
2. O passeio deverá ter uma largura de 1,60m, executado em blocos de betão com as 

dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após execução de uma base em “tout-venant” 
com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma 
largura de 0,15m e na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 
0,40m de largura e lancil lateral com cantos de acabamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. Req.º nº 157/21, datado de 03/03/2021 - Proc.º n.º 9/19, datado de 14/01/2019 - 
Maria Alice da Fonseca Simões Silva 

 
141 - Presente requerimento com o n.º 157/21, datado de 03/03/2021, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua 13 de Março, n.º 
4, Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de alteração 
de moradia, muros de vedação e de construção de anexo, titulada pelo alvará de licença de 
n.º 5/21, emitido em 29/01/2021. 
 
Presente parecer técnico datado de 03/03/2021, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua 13 de Março, n.º 4, Amieirinha,  
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freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Maria Alice da Fonseca 
Simões Silva, com o NIF 176272321, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 

2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
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. 
 
 

23. I/452/2021 - Vistorias a realizar às infraestruturas executadas no âmbito de 
procedimentos de Licenciamento/Comunicação prévia de Obras de 
Urbanização 

 
142 - Presente informação datada de 09/03/2021, com a referência AM/09/2021, respeitante 
ao assunto em epigrafe, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Considerando que: 
 
- No âmbito dos procedimentos urbanísticos respeitantes a execução de obras de 
urbanização, para criação ou remodelação de infraestruturas destinadas a servir diretamente 
os espaços urbanos ou as edificações, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 
53.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor, deve ser prestada caução destinada a 
assegurar a boa e regular execução das obras. 
 
- Nos termos do disposto no artigo 54.º do RJUE, o montante da caução, correspondente ao 
valor constante dos orçamentos para execução dos projetos das obras a executar, pode ser: 
a) Reforçado, quando se mostre insuficiente para garantir a conclusão dos trabalhos; 
b) Reduzido, em conformidade com o andamento dos trabalhos; 
 
- De acordo com o n.º 5 do mesmo artigo o conjunto das reduções efetuadas, não pode 
ultrapassar 90 % do montante inicial da caução, sendo o remanescente libertado com a 
receção definitiva das obras de urbanização. 
 
- Nos termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 87.º do mesmo diploma legal, é da 
competência da câmara municipal deliberar sobre a receção provisória e definitiva das obras 
de urbanização sendo que a referida receção é precedida de vistoria, a realizar por uma 
comissão da qual fazem parte, pelo menos, dois representantes da câmara municipal. 
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- Por forma a que não exista necessidade de determinar a realização de vistorias caso a 
caso, é necessário submeter a deliberação camarária a determinação genérica de 
composição da comissão de vistorias, de modo a que se defina uma bolsa de técnicos 
designados pela Câmara Municipal, que rapidamente possam realizar as visitas às obras de 
urbanização executadas, tornando, assim, mais célere este processo, na medida em que 
após a realização da vistoria, é necessário que em reunião de Câmara seja determinada a 
receção das infraestruturas executadas e a consequente libertação do montante da caução 
prestada pelos requerentes.   
 
- Tratando-se de receção de infraestruturas viárias, de redes de abastecimento de águas, de 
drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e ainda de espaços verdes, 
componentes cuja gestão é da competência da Câmara; 
 
A Câmara Municipal delibera determinar que a Comissão de Vistorias destinada a 
verificar a execução das infraestruturas realizadas no âmbito de procedimentos de 
Licenciamento ou Comunicação Prévia de Obras de Urbanização, para efeitos de 
receção provisória e definitiva das mesmas, ao abrigo do disposto no artigo 87.º do 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor, tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Engenheira Sara Vidal; 
Engenheira Edite Moniz 
Arquiteta Paisagista Isabel Alves (apenas quando necessária receção de espaços 
verdes e arranjos exteriores) 
 
Membros suplentes: 
Engenheiro Antero Faria 
Engenheiro Luís Silva 
Engenheira Mónica Cruz 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. Req.º nº 1365/20, datado de 28/12/2020 - Proc.º n.º 461/19, datado de 23/12/2019 
- Santos Barosa - Vidros, S.A. 

 
143 - Presente requerimento n.º 1365/20, datado de 28/12/2020, subscrito por Santos Barosa 
- Vidros, S.A., com o NIPC 500241104, com sede na rua Santos Barosa, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, titular do processo de licenciamento de obras de urbanização 
n.º 461/19, com Alvará de Licença de Obras de Urbanização n.º 1/20, emitido em 04/06/2020, 
tendo em vista dotar o prédio sito na Estrada do Guilherme, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.os 15954, 
6040, 6278, 1651, 16561 e 17015 e inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Marinha 
Grande sob os artigos n.os 2664, 22582, 2580, 2581, 2579 e 10054, com as infraestruturas 
necessárias a servir o edifício licenciado no âmbito do processo camarário n.º 460/19, 
designadamente ampliação da rede de infraestruturas viárias e requalificação das 
infraestruturas viárias, ao longo do troço norte da Estrada do Guilherme, a solicitar a receção 
provisória das referidas obras de urbanização efetuadas. 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
22/02/2021, referindo que é possível proceder à receção provisória das obras de 
urbanização em causa. 
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Após análise da pretensão, bem como do relatório da Comissão de Vistorias e do 
respetivo Auto de Receção Provisória, a Câmara delibera: 
 
Aceitar a Receção Provisória das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente, rede pública de drenagem de águas pluviais e infraestruturas viárias, 
nos termos do disposto no artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e MANDAR LIBERTAR o 
montante de 54.000,00 €(cinquenta e quatro mil  euros), correspondente a 90% da 
caução prestada mediante depósito efetuado na Tesouraria da Câmara Municipal, 
conforme guia de receita n.º 2020/1/399, de 26/05/2020, no montante inicial de 
60.000,00€ (sessenta mil euros), como garante da boa e regular execução das 
respetivas obras de urbanização, ficando retido o montante de 6.000,00 € (seis mil 
euros), até à receção definitiva das referidas obras de urbanização, de acordo com o 
previsto na alínea b) do n.º 4 e no n.º 54 do artigo 54.º do RJUE, conforme quadro infra. 
 

Componente 
Montante 

Inicial 
Redução 

Montante 
retido 

Rede de drenagem de 
águas residuais pluviais 

  7 222,00 €  90%    6 499,80 €        722,20 €  

Infraestruturas viárias  52 778,00 €  90%   47 500,20 €    5 277,80 €  

   60 000,00 €     54 000,00 €   6 000,00 €  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. Req.º nº 740/20, datado de 03/07/2020 - Proc.º n.º 19/00, datado de 06/01/2000 - 
António Francisco Salsa Ferreira 

 
144 - Presente requerimento apresentado por António Francisco Salsa Ferreira, com o 
registo de entrada n.º 740/20, de 03-06-2020, em que solicita o cancelamento da garantia 
bancária no valor de 1.936,00 euros, prestada no âmbito do processo de licenciamento da 
construção de uma moradia, a que correspondeu o alvará de autorização de utilização com o 
n.º 422/02. 
 
Presente parecer jurídico sobre o assunto, datado de 24 de setembro de 2020, informação 
de 19-11-2020, que completa o referido parecer e informação dos serviços de fiscalização de 
04-01-2021, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou o requerimento de António Francisco Sala Ferreira, com 
o registo de entrada n.º 740/20, de 03-06-2020, em que solicita o cancelamento da 
garantia bancária, prestada no âmbito do processo de licenciamento da construção de 
uma moradia, a que correspondeu o alvará de autorização de utilização com o n.º 
422/02, bem como o parecer jurídico de 24-09-2020 e informações sobre o assunto, e 
concordando com os fundamentos de facto e de direito constantes do mencionado 
parecer, que se dá por integralmente reproduzido, passa a fazer parte integrante da 
presente deliberação e se anexa, delibera autorizar o cancelamento da referida  
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garantia bancária com o n.º D.15448,datada de 22/11/2002 sobre o Banco Internacional 
de Crédito, atualmente com o numero 31015448, do Novo Banco, S.A., sobre o  no 
valor de 1.936,00 euros (mil novecentos e trinta e seis euros), por a sua manutenção 
ser desnecessária, pelos motivos que se passam a enunciar: 
 
- O passeio encontra-se construído;  
 
- Já foi rececionado provisoriamente, com as restantes obras de urbanização, no 
âmbito do processo de loteamento com o n.º 154/01; 
 
- A garantia bancária com o n.º 125-02-0826055, prestada naquele processo de 
loteamento, mantém-se ativa até à receção definitiva das ditas obras de urbanização; 
 
- Fica, assim, acautelada a resolução de eventuais problemas que surjam no período 
de garantia daquelas obras, nomeadamente defeitos na execução do dito passeio. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. E/1338/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - 
Companhia de Gás do Centro, S.A. 

 
145 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/1338/2021, datado de 
05/02/2021, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Sociedade Recreativa 1º de Maio, 
Rua dos Outeirinhos, Rua Central (Garcia), e Rua do Solda freguesia concelho de 
Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 11/02/2021, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 10/03/2021 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à execução dos ramais, na 
Rua do Sol e na Rua Central, solicitando a reapreciação dos restantes, a incidir sobre ruas 
com pavimento em bom estado. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Sr. Vereador, a Câmara Municipal delibera, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, 
para abertura de 6,50 metros de vala, a levar a cabo em Rua Central (Garcia) e Rua do 
Sol, da freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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



 

Página 42 de 80 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 15/03/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 

 
 

27. Proposta de abertura de procedimentos concursais – Autorização do órgão 
executivo em cumprimento do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

 
146 - Presente informação dos serviços de Recursos Humanos – I/470/2021, anexa à 
presente, intitulada “Abertura de procedimentos concursais – Autorização do órgão executivo 
em cumprimento do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na 
sua redação atual. Proposta”, com o enquadramento legal atinente a esta matéria. 
 
O mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano de 2021 foi aprovado pela Assembleia 
Municipal em 28 de dezembro de 2020, contendo os postos de trabalho necessários ao 
cumprimento das atividades de natureza permanente e temporária a desenvolver durante o 
corrente ano, onde se incluem novos recrutamentos. 
 
Para dar resposta cabal às necessidades dos serviços e populações, e em prol do interesse 
público, é imprescindível reforçar os meios humanos, pois sem os recursos suficientes é-nos 
impossível ser uma organização ágil e pronta a uma resposta eficiente e eficaz junto dos 
munícipes. 
 
Fazendo uso da competência prevista no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 
3 de setembro, na sua redação atual, a Exma. Câmara Municipal, em reunião ordinária de 20 
de janeiro de 2020, deliberou aprovar a afetação de 57.783,64€ a contratação de pessoal por 
tempo indeterminado e 28.021,58€ a contratação de pessoal a termo. 
 
De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2004, de 20 de junho, na sua redação 
atual, os serviços da Administração Pública podem promover o recrutamento dos 
trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal. 
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Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, o recrutamento é feito por procedimento concursal 
restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado. 
 
Em caso de impossibilidade de ocupação de postos de trabalho com recurso a estes 
trabalhadores, podem ser recrutados trabalhadores com vínculo de emprego público a termo 
ou sem vínculo de emprego público, conforme disposto na primeira parte do n.º 4. 
 
Considerando que devem ser tidos em conta os princípios de racionalização e eficiência que 
norteiam à atividade municipal, que implicam a racionalização e a economia dos meios, e 
designadamente por razões de celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos 
numa lógica de contenção de custos, a que acresce a notória urgência de proceder ao 
recrutamento face à clara insuficiência de meios humanos, os procedimentos devem ser 
destinados a candidatos com e sem vínculo de emprego público, sem prejuízo do estrito 
cumprimento da legislação em vigor, designadamente o n.º 3 e 4 do artigo 30.º e alínea d) do 
n.º 1 do artigo 37.º, ambos da LTFP, que hierarquizam a prioridade do recrutamento, 
estabelecendo como preferência os candidatos colocados em situação de requalificação e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos. 
 
As necessidades de recrutamento elencadas na informação já aludida, previstas no mapa de 
pessoal aprovado, não podem ser satisfeitas ao abrigo do Regime de valorização profissional 
dos trabalhadores com vínculo de emprego público, preconizado pela Lei n.º 25/2017, de 30 
de maio, conjugado com a solução interpretativa uniforme n.º 5 da reunião de coordenação 
jurídica, de 15 de maio de 2014, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da 
Administração Local, em 15 de julho de 2014, considerando que não tem de ser consultada a 
Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA, na qualidade 
de entidade gestora. 
 
Quanto aos trabalhadores em regime de requalificação e no estrito cumprimento do artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, conjugado com o 
artigo 13.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, cumpre referir que a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), não criou ainda qualquer Comissão sobre a 
existência ou não de trabalhadores em situação de valorização profissional. 
 
No que respeita ao enquadramento orçamental da despesa, foi efetuado o cabimento, 
conforme documentos comprovativos. No quadro plurianual de programação orçamental, foi 
prevista dotação em anos seguintes que permita assegurar o pagamento do vencimento aos 
trabalhadores recrutados, nas classificações económicas atinentes ao pessoal em funções. 
 
A proposta de cabimento cumpre com os limites aprovados pela Exma. Câmara Municipal, 
no uso da competência conferida pelo n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, na sua redação atual, em reunião ordinária de 20 de janeiro de 2020. 
 
Nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, 
compete à entidade que autoriza a abertura dos procedimentos concursais estabelecer o 
prazo de apresentação de candidaturas. 
 
Assim, e considerando o exposto, no uso da competência que me é conferida pelo n.º 1 do 
artigo 33.º da LTFP, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, proponho que a Exma. Câmara 
Municipal, nos termos dos n.º 1, 3 e 4 do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o artigo 4.º, n.º 
1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, delibere autorizar a 
abertura dos procedimentos concursais constantes da informação em anexo, destinados 
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também a candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, sem prejuízo das prioridades de recrutamento, com 
um prazo de apresentação de candidaturas de 10 dias úteis. 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, nos termos dos n.º 1, 3 e 4 
do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, na sua redação atual, autorizar a abertura dos procedimentos concursais 
que se passam a identificar, destinados também a candidatos que não possuam 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, sem prejuízo das prioridades de recrutamento, com um prazo de 
apresentação de candidaturas de 10 dias úteis: 
 

• Um técnico superior (programação e produção cultural / som e imagem) na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a Divisão de Cidadania e Desenvolvimento; 
 

• Um assistente operacional (escolaridade obrigatória) na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a 
Divisão Administrativa e Financeira - Armazém; 

 

• Dois assistentes operacionais (escolaridade obrigatória) na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a 
Divisão de Qualidade de Vida - Infraestruturas de águas e saneamento; 

 

• Dois assistentes operacionais (escolaridade obrigatória) na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a 
Divisão de Qualidade de Vida - Serviços urbanos; 

 

• Um assistente operacional (escolaridade obrigatória) na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a 
Divisão de Modernização e Capacitação - Balcão de Atendimento ao Munícipe; 

 

• Um assistente operacional (escolaridade obrigatória) na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a 
Divisão de Desenvolvimento da Cidadania - Educação; 

 

• Um técnico superior (conservação e restauro/museologia/ciências da arte e do 
património) na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, para a Divisão de Desenvolvimento da Cidadania; 

 

• Um assistente técnico (12.º ano) na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, para a Divisão de Qualidade de Vida; 

 

• Vinte e cinco assistentes operacionais (nadador salvador) na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para as 
praias do Concelho. 

 
A Câmara Municipal delibera ainda, nos termos das mesmas disposições legais, a 
abertura de procedimento concursal a termo resolutivo, na categoria de assistente 
operacional, para constituição de reservas de recrutamento, no âmbito de 
necessidades temporárias na área da educação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 

28. Isenção total das tarifas fixas e variáveis dos consumos de água, águas 
residuais e resíduos sólidos, dos meses de março, abril e maio e isenção das 
tarifas de fixas de água, águas residuais e resíduos sólidos, dos meses de 
junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, para todos os 
clientes de comércio e serviços, com exceção das grandes superfícies 
comerciais 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Há muito que o comércio e serviços está em dificuldade extremas, alguns já fecharam, por 
estarem na maioria encerrados e falta de apoio das entidades. Esta medida só peca por 
tardia.” 
 
147 - Presente I/472/2021, de 10 de março, do Balcão de Atendimento ao Munícipe, anexa à 
presente, intitulada “Isenção total das tarifas fixas e variáveis dos consumos de água, águas 
residuais e resíduos sólidos, dos meses de março, abril e maio e isenção das tarifas de fixas 
de água, águas residuais e resíduos sólidos, dos meses de junho, julho, agosto, setembro, 
outubro, novembro e dezembro, para todos os clientes de comercio e serviços, com exceção 
das grandes superfícies comerciais”, com o enquadramento legal atinente a esta matéria.  

 
Considerando o agravamento da situação epidemiológica e a declaração do estado de 
emergência publicada pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de 
novembro, renovado pelo Decreto do Presidente da República n.º 69-A/2021, de 25 de 
fevereiro, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, obrigando 
à suspensão e encerramento de um grande número atividades económicas;  

 
Considerando a incerteza económica que se vive no país e consequentemente no concelho 
da Marinha Grande;  

 
Considerando que estamos perante uma crise de saúde de caráter internacional, em que o 
País e o Mundo vivem uma situação de quase paralisia da atividade económica que não tem 
semelhante com qualquer crise anteriormente vivida;  

 
Considerando as dificuldades económicas que a maioria dos operadores económicos do 
Concelho da Marinha Grande atravessam pelas restrições impostas que obrigaram ao 
encerramento de um grande número de estabelecimentos comerciais sem previsão para 
reabertura;  

 
Considerando que a definição de regras de ocupação dos estabelecimentos abertos ao 
público, preveem a redução da capacidade de ocupação com vista à minimização da 
transmissão da doença, de forma a garantir a segurança dos seus clientes e dos seus 
trabalhadores;  

 
Considerando a necessidade de apoiar o pequeno comércio que é fortemente atingido pela 
crise Covid-19 e assim garantir a manutenção dos postos de trabalho e a retoma da 
economia do concelho;  
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Considerando os fundamentos anteriormente referidos, propõem-se isentar de tarifas fixas e 
variáveis de água, águas residuais e resíduos sólidos todos os consumos de comercio e 
serviços, com exceção das grandes superfícies comerciais, para os períodos a seguir 
referidos:  

 
• Tarifas fixas e variáveis de água, água residuais e resíduos sólidos nos meses de 

março, abril e maio de 2021;  

• Tarifas fixas de água, água residuais e resíduos sólidos para os meses de junho, 
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021;  

 
Estima-se que, com aprovação das isenções propostas, o impacto nas receitas municipais 
ascenda a 267.944,00€, conforme quadro infra:  
  

Meses  Tarifas variáveis  tarifas fixas  

março             17 659,79 €            18 678,93 €   

abril             24 087,95 €            24 666,04 €   

maio             19 337,85 €            17 859,62 €   

junho  

 sem isenção   

         19 944,50 €   

julho           24 021,37 €   

agosto           18 992,08 €   

setembro           19 970,19 €   

outubro           23 850,46 €   

novembro           20 512,90 €   

dezembro           18 362,32 €   

Total             61 085,59 €         206 858,41 €   

Total Geral                              267 944,00 €   
  
 
Assim, a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea e) n.º 1 do artigo 33.º 
do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, delibera isentar de tarifas fixas e variáveis de água, águas 
residuais e resíduos sólidos todos os consumos de comercio e serviços, com exceção 
das grandes superfícies comerciais, nos períodos mencionados:  
  

• Tarifas fixas e variáveis de água, água residuais e resíduos sólidos nos meses de 
março, abril e maio de 2021;  

• Tarifas fixas de água, água residuais e resíduos sólidos nos meses de junho, julho, 
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021;  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 

29. Protocolo de parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil e da Big 
Band da Marinha Grande – Plano anual de atividades 2021 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Relevo apenas a informação que nos é transmitida de que os ensaios continuam a decorrer 
às quartas, quinta e sextas. Sra. Presidente esta informação confirma-se?”  
  
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu que sim, que se confirma, e que foi dado um 
concerto on-line que foi fantástico. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
148 - Presente Protocolo de Parceria para o Funcionamento da Orquestra Juvenil e Big 
Band da Marinha Grande, aprovado por deliberação da Câmara Municipal da Marinha 
Grande em 16 de novembro de 2020, submetido a aprovação da Assembleia Municipal em 
28 de dezembro de 2020 e da Assembleia de Freguesia em 29 de dezembro de 2020, 
celebrado entre a Câmara Municipal da Marinha Grande (CMMG) e a Junta de Freguesia da 
Marinha Grande (JFMG) em 30 de dezembro de 2020, tendo por objeto “(...) o 
funcionamento da Orquestra Juvenil e da Big Band da Marinha Grande, que constitui 
um projeto comum e conjunto da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da 
Marinha Grande.” 
 
Presente Plano de Atividades da Orquestra Juvenil para 2021, remetido pela Junta de 
Freguesia da Marinha Grande, através do registo de entrada E/1111/2021, de 01 de 
fevereiro, em cumprimento do fixado na Cláusula 5.ª do Protocolo.  
 
Presente informação interna com o n.º de registo I/233/2021, de 10 de fevereiro, da Divisão 
de Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento que o Plano de Atividades 
da Orquestra Juvenil para 2021 cumpre o fixado na Cláusula 5.ª do Protocolo de Parceria, 
que prevê no n.º 1 que “O plano anual de atividades da Orquestra Juvenil deve ser 
aprovado por ambos os parceiros.” e no n.º 2 que “Em cada ano civil de vigência do 
presente Protocolo a Orquestra Juvenil deve realizar atividades abertas ao público em 
edifícios municipais.”, estando em condições de ser submetido à aprovação da Câmara 
Municipal, ainda que a sua execução se perspetive muito condicionada pelas circunstâncias 
epidemiológicas e pelas limitações daí decorrentes. 
  
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
dos n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e f), do art.º 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento do n.º 1, Cláusula 
5.ª do Protocolo de Parceria para o Funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band da 
Marinha Grande, delibera aprovar o Plano de Atividades para 2021.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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30. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefício a entidade de 
natureza cultural- 2021 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta admissão de atribuição de apoio vem ainda no âmbito do Regulamento antigo. Tendo 
em conta que já temos um novo aprovado e publicado em DR em 1 de fevereiro último. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
149 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação da 
Candidatura a Apoio ou Benefício a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 394/2020, de 29 de setembro de 2020, da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa à candidatura a seguir 
mencionada, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 

REGISTO AREA ENTIDADE OBJETIVO TIPO 
CANDIDATUR

A 

ADMITIDO 

E/107/2021 Cultural 

SBR 1º Janeiro 
(Sociedade de 
Beneficência e 

Recreio 1º de Janeiro) 

Espetáculos culturais 
e variedades com 
artistas locais até 

final do ano de 2021 

Anual Admitido 

 
Considerando: 
 
⚫ Que a classificação da candidatura apenas releva para efeitos da avaliação do pedido de 

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

⚫ Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só é admitida a candidatura que 
tiver obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

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

⚫ Que é proposto pela comissão de apreciação da candidatura a Apoio ou Benefício a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e grelha 
de avaliação com a pontuação parcial e classificação final; 

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

⚫ Que a entidade solicitou dilatação do prazo da abrangência da atividade (de janeiro a 
maio de 2021, para até ao final do ano de 2021), por força do arrastamento da situação 
epidemiológica, em email datado de 5 de março do presente ano; 

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

REGISTO AREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO ADMITIDO 

E/107/2021 Cultural SBR 1º Janeiro (Sociedade 
de Beneficência e Recreio 

1º de Janeiro) 

Espetáculos culturais 
e variedades com 
artistas locais até 

final do ano de 2021 

31,3 Admitido 
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A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera 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 ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir a candidatura acima referida, ficando a mesma selecionada para a 
fase de definição do tipo de apoio ou benefício a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Patrícia Jorge, que proferiram a seguinte 
declaração de voto. 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 Novembro2020 e publicado em DR a 1 de fevereiro de 2021, o qual já se 
encontra em vigor, não se percebendo quais os critérios da apreciação processual que 
estiveram na base da atribuição dos apoios em apreço, designadamente a equidade, a 
clareza, a imparcialidade, a objectividade da análise e da determinação do montante do 
apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

31. Proposta de fixação de preços de artigos para venda na loja do Museu do Vidro 
 
150 - Presente informação interna I/429/2021 do Museu do Vidro com proposta de fixação de 
preço para novos artigos para venda nos museus municipais, cujo preço de venda ao público 
não se encontra estabelecido. 
 
Deste modo, por forma a possibilitar a sua venda, e atendendo a que: 
 
- Segundo a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação atual, compete ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, 
equipamentos, serviços, (…) de distribuição de bens e recursos físicos integrados no 
património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal”; 
 
- De acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação atual, é da competência da Câmara Municipal “fixar os preços da prestação de 
serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados (...)”; 
 
- Os museus municipais são geridos pela Câmara Municipal e disponibilizam para venda ao 
público artesanato em vidro, como forma de dinamização cultural e económica de interesse 
municipal; 
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Nesse sentido propõe-se a fixação dos preços para os novos artigos adquiridos, de acordo 
com a tabela que se apresenta de seguida: 
 

DESIGNAÇÃO 
PREÇO 
CUSTO 

C/IVA 6% 

P.V.P. 
S/IVA 

IVA 6% P.V.P. C/IVA 

Livro “Uma Amizade Improvável – D. Maria I e Guilherme 
Stephens” 

15,917€ 18,77 € 1,13 € 19,90 € 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, analisou a proposta e delibera, ao abrigo da 
alínea e) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 
através da interpretação por assimilação extensiva, ou, de modo mais lato, no 
exercício da sua competência para a gestão de instalações, equipamentos, serviços e 
recursos físicos integrados no património do município, de acordo com a alínea ee) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar as tabelas de preços 
acima indicadas e fixar os preços dos bens móveis para venda nos museus 
municipais nelas apresentados. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

32. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades 
de natureza desportiva 2021 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta admissão de atribuição de apoio vem ainda no âmbito do Regulamento antigo. Tendo 
em conta que já temos um novo aprovado e publicado em DR em 1 de fevereiro último. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não percebe porque é que o Clube de 
Judo tem que fazer uma candidatura para fazer obra numa infraestrutura que é da Câmara. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que vai ser analisada e ver se fazem eles a obra ou a 
Câmara. Isso vai ser visto posteriormente. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho entende que o assunto deveria merecer uma 
análise anterior e não posterior. Na sua opinião este não será o caminho correto, mas é 
apenas a sua opinião e respeita o entendimento. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que essa reunião anterior até já foi feita, consigo e 
com o Vereador, e estas duas candidaturas têm a ver também com uma candidatura que 
eles vão apresentar ao IPDJ. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que só eles é que podem fazer esta candidatura e 
não a Câmara. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
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151 - Presente grelhas de classificação e relatórios da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, n.º 394/2020, de 29 de setembro de 2020, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO das 
candidaturas abaixo referidas: 
 

PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURAS 

 

 
 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/13450/2020 Desporto GD “Os Vidreiros” 
Remoção de telha de fibrocimento e 

colocação de Telha Sanduiche 
Infraestruturas 

E/13451/2020 Desporto GD “Os Vidreiros” 
Obras para construção de balneários, 

gabinete médico e auditório 
Infraestruturas 

E/1257/2021 Desporto Judo Clube da Marinha Grande 
Renovação da cobertura do Pavilhão do 

Judo Clube da Marinha Grande 
Infraestruturas 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/13450/2020 Desporto GD “Os Vidreiros” 
Remoção de telha de fibrocimento e 

colocação de Telha Sanduiche 
28,0 

E/13451/2020 Desporto GD “Os Vidreiros” 
Obras para construção de balneários, 

gabinete médico e auditório 
27,8 

E/1257/2021 Desporto Judo Clube da Marinha Grande 
Renovação da cobertura do Pavilhão do 

Judo Clube da Marinha Grande 
28,0 
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A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera 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 ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir e excluir as candidaturas acima referidas, ficando as admitidas 
selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Patrícia Jorge, que proferiram a seguinte 
declaração de voto. 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 Novembro2020 e publicado em DR a 1 de fevereiro de 2021, o qual já se 
encontra em vigor, não se percebendo quais os critérios da apreciação processual que 
estiveram na base da atribuição dos apoios em apreço, designadamente a equidade, a 
clareza, a imparcialidade, a objectividade da análise e da determinação do montante do 
apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

33. Cedência de instalações no antigo edifício da Escola Básica de Pêro Neto 
 
152 - Presente pedido da entidade “2003 Moto Clube da Marinha Grande”, com registo de 
entrada n.º 1637/2020, de 7 de fevereiro de 2020, solicitar instalações para a sua sede, de 
onde se destaca a sua missão e objetivos: privilegiar um intercâmbio social, de caracter 
amador e voluntário, criando valor na nossa comunidade ao nível regional, participando e 
promovendo eventos com a interação da comunidade rodoviária e ações de 
sensibilização/apelo de boa condução e respeito. 
 
Presente informação n.º 399/2021 de 04 de março da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania onde se efetua a caraterização do pedido de cedência de instalações. 
 
Considerando que o antigo Edifício Escola Básica de Pêro Neto encontra-se disponível e que 
importa salvaguardar a sua conservação através da sua utilização; 
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Considerando que o imóvel tem uma área coberta de cerca de 118 m2 (composto por sala 
grande, 2 salas pequenas, instalações sanitárias) a que corresponde um valor estimado, no 
mercado de arrendamento, de 300,00€ mensais; 
 
Considerando que em situações idênticas a Câmara Municipal concedeu o uso dos espaços 
similares para a instalação de associações do concelho; 
 
Considerando que as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e 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;  

 
Considerando que compete ao Município da Marinha Grande, criar, construir e gerir 
instalações integrados no património do município, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que ao abrigo do anterior Regulamento municipal de atribuição de apoios ou 
benefícios a entidades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra: 

- a entidade preenche cumulativamente todos os requisitos previstos no artigo 5º, n.º 
2; 
- o pedido de cedência de instalações tem enquadramento no artigo 8.º, n.º 2 alínea 
c); 
- o edifício da EB Pêro Neto encontra-se desativado e devoluto, conforme avaliação 
em anexo; 

 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e delibera, no uso das 
competências previstas nas alíneas u) e e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual ceder: 
 
- O antigo Edifício da Escola Básica de Pêro Neto, sito na Estrada de Pêro Neto, em 
Pêro Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, com a área calculada de 118 m2, 
ao 2003 Moto Clube Marinha Grande, através da celebração de um contrato de 
comodato, cuja minuta se anexa, por um período de dois anos, renovável anualmente, 
para a referida entidade ali instalar a sua sede social, traduzindo-se num benefício 
mensal avaliado em cerca de 300,00€ (118 m2 a um valor corrente de 2,54€/m2) 
correspondendo a um total anual de 3.600,00€. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

34. Cedência de instalações no antigo edifício da Escola Básica da Garcia. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Em boa hora temos uma associação que vai atender às crianças das franjas da cidade, 
como seja a Garcia, Pilado e Amieira, como sabemos, as zonas de maior difícil acesso a 
apoio a crianças e idosos. 
Todas as infraestruturas abandonadas pertencentes à Câmara, sabemos que não têm sido 
cuidadas. Por esse motivo disponibilizar a associações sem fins lucrativos essas instalações 
é um ato que há muito devia ter sido tomado. 
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Neste caso estamos a falar duma antiga escola primária, que, com o comodato atribuído a 
esta associação, vai permitir que continue a ter crianças. 
Tendo em conta que o pedido desta associação é de 17 de novembro, qual o motivo por que 
só hoje, quatro meses depois, vem a reunião de Câmara? É que as aulas presenciais 
começaram hoje, e, com certeza, as crianças tiveram de ficar noutro lado, dado que esta 
deliberação ainda não estava tomada.” 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou se há mais alguma instituição que tenha pedido 
instalações, para além destas duas? 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que não tem conhecimento, mas agora, nas 
candidaturas de setembro, não sabe se haverá pedidos. 
Em relação à questão do Sr. Vereador Aurélio sobre a Escola da Garcia, que é pertinente, 
informou que o Agrupamento só na sexta-feira passada é que conseguiu desocupar as 
instalações e entregar as chaves. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou se as salas são todas para a mesma 
instituição, porque como o espaço é grande podia ser partilhado por mais de uma 
associação. É uma sugestão, que sendo viável, até se poderia colocar uma cláusula no 
protocolo para de futuro, se for necessário, o espaço poder ser partilhado por outra 
associação. É uma ideia. 
 
A Sr.ª Presidente disse que as escolas não são grandes, a da Garcia tem duas salas e a do 
Pero Neto só tem uma sala. Regista a preocupação da Sr.ª Vereadora Alexandra, mas quer 
deixar este esclarecimento porque certamente a Sr.ª Vereadora não conhece as escolas. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra confirmou que os motards só precisam de uma sala e a 
escola do Pero Neto tem uma sala. A Garcia tem duas salas e a associação já tem cerca de 
40 crianças e as duas salas não são demasiado.  
No contrato de comodato está uma cláusula de salvaguarda para o caso de a autarquia vir a 
necessitar da escola para aulas. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que quer esclarecer que conhece as escolas, 
o que não conhece são os projetos das associações. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta:  
 
153 - Presente pedido da entidade “Associação Arioso – Conservatório de Artes de 
Marinha Grande”, com registo de entrada n.º 12217/2020, de 17 de novembro de 2020, 
solicitar instalações para a sua sede, de onde se destaca a sua missão e objetivos: 
frequência atual de cerca de 50 alunos e a abertura da possibilidade de outras crianças e 
jovens da região (Garcia, Pilado e Amieira) também puderem usufruir das suas atividades, 
sem haver necessidade de grandes deslocações; 
 
Presente informação n.º 404/2021 de 04 de março da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania onde se efetua a caraterização do pedido de cedência de instalações. 
 
Considerando que o antigo Edifício Escola Básica da Garcia encontra-se disponível e que 
importa salvaguardar a sua conservação através da sua utilização; 
 
Considerando que o imóvel tem uma área coberta de cerca de 286 m2 (composto por 2 salas 
grandes, 2 salas pequenas, instalações sanitárias, 1 espaço fechado e outro aberto) a que 
corresponde um valor estimado, no mercado de arrendamento de 430,00€ mensais; 
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Considerando que em situações idênticas a Câmara Municipal concedeu o uso dos espaços 
similares para a instalação de associações do concelho; 
 
Considerando que as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e 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;  

 
Considerando que compete ao Município da Marinha Grande, criar, construir e gerir 
instalações integrados no património do município, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que ao abrigo do anterior Regulamento municipal de atribuição de apoios ou 
benefícios a entidades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra: 

- a entidade preenche cumulativamente todos os requisitos previstos no artigo 5º, n.º 
2; 
- o pedido de cedência de instalações tem enquadramento no artigo 8.º, n.º 2 alínea 
c); 
- o edifício da EB da Garcia encontra-se desativado e devoluto, conforme avaliação 
em anexo; 

 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e delibera, no uso das 
competências previstas nas alíneas u) e e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual ceder: 
 
- O antigo Edifício da Escola Básica da Garcia, sito na Rua Central com acesso 
também pela Rua das Eiras, na Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, com a 
área calculada de 286 m2, à Associação Arioso – Conservatório de Artes da Marinha 
Grande, através da celebração de um contrato de comodato, cuja minuta se anexa, por 
um período de dois anos, renovável anualmente, para a referida entidade ali instalar a 
sua sede social, traduzindo-se num benefício mensal avaliado em cerca de 430,00€ 
(286 m2 a um valor corrente de 1,50€/m2) correspondendo a um total anual de 
5.160,00€. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 

35. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, 
residente na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 1, R/C B, Casal de Malta, Marinha 
Grande 

 
154 - Presente requerimento da arrendatária, datado de 22 de fevereiro de 2021, em nome 
da inquilina residente no fogo sito na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 1, R/c B, Casal de Malta, 
Marinha Grande, a solicitar o pagamento da dívida existente referente a rendas em atraso, 
em 24 prestações mensais. 
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Presente informação n.º 303 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 22 de 
fevereiro de 2021, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e as 
circunstâncias que levaram à existência da presente dívida, e propõe a celebração de um 
acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra por liquidar, no valor de 
379,92€, em 24 prestações mensais, a partir de março do corrente ano. 
 
Considerando que a inquilina não reúne, presentemente, condições económicas que lhe 
permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
 
Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o 
Município da Marinha Grande, no valor de 379,92€, (trezentos e setenta e nove euros e 
noventa e dois cêntimos). 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 24 prestações 
mensais; 
 
Considerando que o Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações 
Sociais do Município da Marinha Grande estabelece na alínea K, do nº1, do artigo 29º, que 
em caso de atraso no pagamento da renda ou acumulação de vários meses em dívida, e de 
forma a evitar a resolução do contrato de arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo 
prestacional, com vista à regularização da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 379,92€ (trezentos e setenta e nove 
euros e noventa e dois cêntimos), em 24 prestações mensais, no valor de 15,83€ 
(quinze euros e oitenta e três cêntimos) com entrada em vigor a partir de março do 
corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Rua Júlio Braga 
Barros, Bloco 1 R/C B Casal de Malta - Marinha Grande para o fogo sito na Rua 
Adriano Marques Nobre, nº 105, Camarnal, Marinha Grande, por adequação da 
tipologia da habitação ao agregado familiar. 

 
155 - Presente informação n.º 305 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
22 de fevereiro de 2021, com proposta de transferência habitacional da arrendatária em 
causa, por adequação da tipologia da habitação à dimensão do agregado familiar e 
proximidade da arrendatária aos elementos familiares de suporte. 
 
Considerando o requerimento da arrendatária, datado de 16 de outubro de 2020, sob o 
registo de entrada E/10843/2020, com pedido de transferência habitacional. 
 
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, a inquilina reúne critérios que 
lhe conferem o direito à transferência de habitação;  
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Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua Adriano Marques 
Nobre, nº105, Camarnal, que reúne as condições necessárias de habitabilidade.  
 
Considerando que a inquilina reconhece que a habitação anteriormente referida reúne os 
requisitos solicitados no requerimento e que, por isso aceita a transferência habitacional para 
a mesma, ora pela dimensão da habitação, ora pela localização geográfica próxima dos seus 
familiares de referência. 
 
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 da 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 residente na Rua Júlio Braga Barros, 
bloco 1 R/C B Casal de Malta - Marinha Grande para o fogo sito na Rua Adriano 
Marques Nobre, nº 105, Camarnal, Marinha Grande. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

37. Revisão do valor da renda mensal e celebração de acordo de regularização de 
dívida com a arrendatária residente na fração sita na Avenida da Liberdade, 
Bloco L, 3.º Esq Frt, Casal do Malta- Marinha Grande 

 
156 - Presentes requerimentos com os registos de entrada E/1838/2021 e E/1842/2021, 
datados de 15 de fevereiro, do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo sito na 
Avenida da Liberdade, bloco L, 3.º Esq Frt, a solicitar a revisão do valor da renda mensal, 
face às alterações verificadas nos rendimentos auferidos pelo seu agregado familiar e a 
celebração de acordo de regularização de dívida, assumindo o compromisso de pagamento 
da dívida existente, referente a rendas em atraso, em 18 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º 302 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 22 de 
fevereiro de 2021, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e as 
circunstâncias que levaram à existência da presente dívida por parte desta, nomeadamente 
a alteração de rendimentos do agregado familiar, propondo a revisão do valor mensal da sua 
renda e a celebração de um acordo de regularização de dívida do montante que se encontra 
por liquidar, no valor total de 455,28€, em 18 prestações mensais, a partir de abril do 
corrente ano. 
 
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 27.º, do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização de habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário quando se verifique alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência; 
 
Considerando, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e que têm 
por base os documentos facultados pela própria, o valor da renda, revisto, será de 74,33€ 
(setenta e quatro euros e trinta e três cêntimos); 
 
Considerando que a inquilina alega não reunir, presentemente, condições económicas que 
lhe permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
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Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o 
Município da Marinha Grande, no valor de 455,28€ (quatrocentos e cinquenta e cinco euros e 
vinte e oito cêntimos); 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 18 prestações 
mensais; 
 
Considerando que a Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual, 
designadamente no nº4, do artigo 20º prevê que, em caso de mora, pode ser celebrado um 
acordo de liquidação de dívida e ainda, de acordo com a alínea K), do nº1, do artigo 29.º do 
Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município 
da Marinha Grande estabelece que em caso de atraso no pagamento da renda ou 
acumulação de vários meses em dívida, e de forma a evitar a resolução do contrato de 
arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo prestacional, com vista à regularização 
da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de atribuição, 
de gestão e de utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 455,28€ (quatrocentos e cinquenta 
e cinco euros e vinte e oito cêntimos) em 18 prestações mensais, sendo 17 
prestações, no valor unitário de 25,29€ (vinte e cinco euros e vinte e nove cêntimos) e 
a 18.ª, no valor de 25,35€ (vinte e cinco euros e trinta e cinco cêntimos) com entrada 
em vigor a partir de abril do corrente ano.  
 
Mais delibera, alterar o valor da renda para 74,33€, valor este calculado, tendo em 
conta as alterações verificadas nos rendimentos do agregado familiar, em 
conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual que a aplicação da referida renda, entre em vigor a partir do 1.º dia útil 
do mês de abril do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

38. Transmissão do direito de arrendamento a favor de filho maior de idade, 
portador de grau de incapacidade superior a 60%, por morte do titular do 
contrato de arrendatário 

 
157 - Presente requerimento com o registo de entrada E/12733/2020, datado de 04 de 
dezembro de 2020, em nome de João Paulo Serrano Salvado, a solicitar a transmissão do 
direito de arrendamento por morte de sua mãe, titular primitivo do contrato de arrendamento. 
 
Presente informação n.º 128/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
19 de fevereiro de 2021, a propor a transmissão do direito de arrendamento da habitação 
mencionada em epígrafe, para João Paulo Serrano Salvado. 
 
Considerando que Maria Fernanda Serrano Salvado, arrendatária do Município da Marinha 
Grande, era progenitora de João Paulo Serrano Salvado que, com ela residia; 
 
Considerando que a mesmo faleceu, no passado dia 11 de abril de 2020, conforme 
documento comprovativo, em anexo; 
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Considerando a alínea e) do n.º 1 do art.º 24.º do Regulamento Municipal de Atribuição, 
Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande em vigor, 
que determina que o arrendamento para habitação não caduca por morte do primitivo 
arrendatário, quando lhe sobreviva filho ou enteado maior de idade, que com ele viva em 
economia comum há mais de um ano, portador de deficiência, com grau comprovado de 
incapacidade superior a 60 %;  
 
Considerando que João Paulo Serrano Salvado fez prova de grau de incapacidade de 65%; 
 
Somos de propor a transmissão do direito de arrendamento para o nome de João Paulo 
serrano Salvado, contribuinte fiscal n.º 170807495. 
 
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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 
a alínea e) do n.º 1 do art.º 24.º do Regulamento Municipal de Atribuição e de Utilização 
das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande em vigor, transmitir o direito 
de arrendamento para o nome do filho, sendo os recibos de renda mensal emitidos em 
nome do mesmo. 
 
Mais delibera, alterar o valor da renda a partir de abril de 2021, para 32,98€ (trinta e 
dois euros e noventa e oito cêntimos), valor este calculado, tendo em conta as 
alterações verificadas, quer na composição do agregado familiar, quer nos seus 
rendimentos.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

39. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 3, 3º C, Casal de Malta 

 
158 - Presente informação n.º 343 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
25 de fevereiro de 2021, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe, por motivo de alteração do agregado familiar.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€) 
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Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 2, alínea a) do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, 
de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o 
montante da renda é revisto a pedido do arrendatário nas situações de alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à atualização da renda do inquilino residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(março) 

RENDA/21 
(abril) 

Rua Júlio Braga Barros Bloco 3, 3º C setembro 1994 53,94€ 8,18€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de abril de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

40. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Rua Júlio Braga 
Barros, Bloco 3, 2ºA Casal de Malta - Marinha Grande para o fogo sito na Rua 
Júlio Braga Barros, Bloco 1, R/C B, Marinha Grande, por ausência de 
condições de habitabilidade. 

 
159 - Presente informação n.º 371 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
01 de março de 2021, com proposta de transferência habitacional da arrendatária em causa, 
por ausência de condições habitacionais no locado onde reside atualmente. 
 
Presente o requerimento da arrendatária, datado de 29 de janeiro de 2021, sob o registo de 
entrada E/1123/2020, com pedido de transferência habitacional. 
 
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, a inquilina reúne critérios que 
lhe confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua Júlio Braga Barros, 
Bloco 1, R/C B, que reúne as condições necessárias de habitabilidade.  



 

Página 61 de 80 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 15/03/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando a inquilina considera que a habitação anteriormente referida reúne os 
requisitos solicitados no requerimento e que, por isso aceita a transferência habitacional para 
a mesma. 
 
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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
atual, 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 residente na Rua Júlio 
Braga Barros, bloco 3, 2º A, Casal de Malta - Marinha Grande para o fogo sito Rua Júlio 
Braga Barros, bloco 1, R/C B Casal de Malta - Marinha Grande. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

41. Revisão do valor de renda mensal correspondente ao fogo n.º 18 sito na Rua 
António Lopes, Camarnal- Marinha Grande, por motivos de alterações nos 
rendimentos auferidos pelo agregado familiar. 

 
160 - Presente informação n.º 426 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
08 de março de 2021, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
da habitação identificada em epígrafe. 
 
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, há lugar à 
revisão da renda a pedido do arrendatário na situação de alteração na composição ou nos 
rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o facto ao senhorio; 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n. º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à revisão do valor da renda do inquilino residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
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MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(março) 

RENDA/21 
(abril) 

Rua António Lopes 18 09/07/2019 31,76€ 7,62€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de abril de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

42. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à 
família no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de outubro e 31 de 
dezembro de 2020  

 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no 
artigo 69.º, n.º 1, alínea b), do Código do Procedimento Administrativo. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
161 - Presente informação n.º I/350/2021 datada de 26 de fevereiro de 2021 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da apreciação de 14 (Catorze) processos de 
candidatura, conforme estabelece o Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família no 
Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de 
outubro de 2018. 
 
Foram analisados 14 (Catorze) processos de candidatura no âmbito do Regulamento de 
Apoio à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da 
República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, conforme estabelece o nº 1 do artigo 
4º do citado Regulamento, com registo de entrada entre os dias 1 de outubro e 31 de 
dezembro de 2020, relativos ao 4º trimestre de 2020. 
 
Foram ainda analisados 5 (cinco) processos de candidatura aos quais foi realizada 
audiência prévia de acordo com o preceituado no nº 1 e no nº 2 do artigo 121º do Código do 
Procedimento Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015, e de acordo com a 
deliberação de Câmara Municipal de 07 de outubro de 2020 e com a deliberação de Câmara 
Municipal de 02 de novembro de 2020, uma vez que existia intenção de indeferimento dos 
processos. 
 
Considerando que dos 14 (Catorze) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) ou 
b) do nº. 3 do artigo 4º do citado regulamento, 13 (treze) processos de candidatura cumprem 
as condições de atribuição do incentivo consagradas nas alíneas a) a f), do artigo 5.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, 
designadamente as candidaturas constantes e identificadas no Anexo A; 
 
Considerando que dos 14 (Catorze) processos que deram entrada, ao abrigo da alínea a) ou 
b) do  nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 1 (uma) candidatura, não permite verificar o 
cumprimento cumulativo de todas as condições previstas nas alíneas a) a f) do artigo nº 5 do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família, devendo  ser realizada a audiência 
prévia aos interessados, com vista à comunicação da intenção de indeferimento, de acordo 
com o preceituado no nº 1 e no nº 2 do artigo 121º do Código do Procedimento 
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Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015, designadamente a candidatura constante 
e identificada no Anexo B; 
 
Considerando que em 5 (cinco) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) do n.3 
do artigo 4º do citado regulamento, e que foram sujeitos a audiência prévia, conforme 
deliberação de Câmara de 07 de outubro de 2020 e deliberação de Câmara Municipal de 02 
de novembro de 2020, em 2 (dois) processos, foram apresentados em sede de audiência 
prévia os documentos em falta, e os mesmos cumprem as condições de atribuição do 
incentivo consagradas nas alíneas a) a f), do artigo 5.º do Regulamento de Apoio à 
Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, as duas candidaturas 
constam e são identificadas no Anexo A; 
 
Considerando que dos 5 (cinco) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) do n.3 
do artigo 4º do citado regulamento, e que foram sujeitos a audiência prévia, em 3 (três) 
processos os requerentes não apresentaram pronúncia quanto à intenção de indeferimento, 
e os processos não cumprem cumulativamente com todas as condições previstas nas 
alíneas a) a f) do artigo nº 5 do Regulamento de apoio à Natalidade e Apoio à família, 
designadamente as candidaturas identificadas no Anexo C; 
 
Considerando que a atribuição e pagamento do incentivo ao primeiro progenitor requerente, 
identificados no Anexo A, foi calculado com base nas alíneas a) a c) do nº 1 do artigo 6.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande; 
 
Deste modo e atendendo a que:  
a) Os processos originais a que se refere a informação se encontram na Divisão de 

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

a) Ao abrigo da alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e de acordo com o disposto no artigo 10.º do Regulamento de Apoio 
à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no 
Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, deferir 15 
(quinze) candidaturas, mencionadas nesta deliberação, constantes nos 
documentos em anexo - Anexo A; 

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

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

d) O indeferimento de 3 (três) candidaturas, mencionadas nesta deliberação, por 
não cumprirem as condições de atribuição do incentivo consagradas nas 
alíneas a) a f) do artigo nº 5 do Regulamento de apoio à Natalidade e Apoio à 
Família, designadamente as candidaturas identificadas no Anexo C; 

e) Definir as datas limite de entrega dos documentos comprovativos de despesa, 
a saber: 
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Data limite de entrega de documentos para a 1.ª 
Tranche 

Até 30/04/2021 

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

Até 30/06/2021 

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

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

 
 
 

43. Projeto de “Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao 
Comércio e Empresas – Impacto Covid – 19” – Audiência de interessados 
constituídos no procedimento 

 
162 - A Câmara Municipal, por sua deliberação tomada em reunião de 1 de fevereiro de 
2021, deliberou dar início ao procedimento de elaboração do “Regulamento do Fundo de 
Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas – Impacto Covid-19”, fixando o 
prazo de 10 dias úteis a contar da publicitação da 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 regulamento. 
 
O edital n.º 2/DMC/2021, de 03-02-2021 que publicitou aquela deliberação, foi publicitado no 
sito institucional de Internet do Município no dia 3 de fevereiro de 2021, em cumprimento do 
disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CPA-Código do Procedimento Administrativo, pelo que o 
prazo de constituição de interessados decorreu entre 4 e 18 de fevereiro, inclusive, durante o 
qual apenas duas entidades se constituíram como interessadas no procedimento em causa – 
ACIMG-Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande e AGAP-Associação de 
Clubes de Fitness e Saúde de Portugal – Portugal Ativo da Beira Litoral. 
 
A Câmara Municipal apreciou os documentos e em cumprimento do disposto no n.º 1 
do art.º 100.º e no n.º 1 do art.º 122.º, ambos do CPA-Código do Procedimento 
Administrativo, delibera submeter a versão do Projeto de “Regulamento do Fundo de 
Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas – Impacto Covid-19”, que 
fica anexa à ata, a audiência prévia, escrita, das entidades que se constituíram como 
interessadas, pelo prazo de 30 dias a contar da data da respetiva notificação.   
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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44. Adenda ao PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO entre a Administração Regional de 
Saúde do Centro, IP o Município da Marinha Grande, para a cedência de 
quiosque eletrónico para promover e melhorar a acessibilidade aos cuidados 
de saúde na USF do concelho da Marinha Grande, celebrado a 19-11-2020. 

 
A Sr.ª Vereadora Patrícia Jorge referiu o seguinte: 
“A Câmara continua a substituir-se ao Ministério da Saúde, pois estes quiosques deviam ser 
adquiridos pelo estado e não com o dinheiro dos munícipes marinhenses. Volto a questionar 
se a Sr.ª Presidente tem a certeza de que pretender continuar sem assumir a transferência 
de competências na saúde?” 
 
A Sr.ª Presidente referiu que um dos motivos é a falta de recursos humanos, e por isso se 
vai continuar a apoiar o Centro de Saúde, dando-lhe melhores condições, assumindo a obra 
de remodelação e adquirindo 2 viaturas para a UCC.  
Entende que é uma questão pertinente, mas não há ainda as condições para assumir as 
competências nesta área, assim como também na área da educação. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
163 - Presente adenda ao Protocolo de cooperação entre a ARS do Centro, IP e o Município 
da Marinha Grande, celebrado a 19-11-2020, para a cedência de quiosque eletrónico para 
promover e melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde na USF do concelho da 
Marinha Grande, fundamentada na necessidade de promover e melhorar a acessibilidade 
aos cuidados de saúde nas UCSP «Cuidar-te» e «Atlântica» também no concelho de 
Marinha Grande. 
 
Presente comunicação do Gabinete Jurídico e do Cidadão, da Administração Regional de 
Saúde do Centro, IP pela qual se informa que o respetivo Conselho Diretivo deliberou, em 
18.02 pp, aprovar as cláusulas constantes da minuta da adenda em questão. 
 
Presente informação n.º I/323/2021, da DJA, de 23/02/2021, informando que se mantêm, 
para a decisão em apreço, os fundamentos legais que sustentaram a deliberação camarária 
proferida em 07-10-2020, pela qual foi aprovada a minuta do Protocolo de Cooperação, para 
a cedência de quiosque eletrónico para promover 
e melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde na USF do concelho de Marinha Grande, 
a assinar entre A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP (ARSC) E O 
MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE.  
 
A Câmara Municipal, após analisar os documentos, ao abrigo do disposto nas alíneas 
r) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, em conjugação com a 
alínea g), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, delibera: 
 
Aprovar a minuta de adenda ao Protocolo de cooperação, celebrado a 19-11-2020, 
entre a ARS do Centro, IP e o Município da Marinha Grande, para a cedência de 
quiosque eletrónico para promover e melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde 
na USF do concelho da Marinha Grande, documento cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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45. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua 
Joaquim Tomé Feteira, Vieira de Leiria – Concorrência de culpas - Audiência 
prévia. 

 
164 - Presentes requerimentos de 17-09-2020 e de 13-01-2021, de João Carlos Venâncio 
Gouveia, titular do NIF 237663007, residente na Rua Dr. Franklin Vieira Dias, n.º 9, Talhões, 
freguesia de Vieira de Leiria 2430-715, na qualidade de proprietário do veículo automóvel de 
matrícula 61-QL-72, em que requer o ressarcimento dos prejuízos causados no veículo, 
quando circulava, no dia 28-07-2020, pelas 19H30, na Rua Joaquim Tomé Feteira, em Vieira 
de Leiria e, frente ao edifício com o n.º 59, embateu num buraco no pavimento, não 
sinalizado, tendo sofrido danos no pneu dianteiro esquerdo, que computou no valor total de 
530,61€, sendo 454,61€ da reparação do veículo e 76,00€ da certidão da participação da 
GNR. 
 
Presente a certidão participação de acidente da GNR de Vieira de Leiria. 
 
Presente informação da DQV-Divisão de Qualidade de Vida que analisou o pedido e se 
pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
 
Presente informação jurídica n.º I/330/2021, de 24-02-2021, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas, e se conclui: 

“O pedido indemnizatório relativo à certidão da participação da GNR não é 
indemnizável, na medida em que não foi exigida pelos serviços municipais, tendo 
bastado à instrução do processo, uma fotocópia simples da mesma ou a mera 
referência à intervenção dessa Autoridade Policial no sinistro. 

 
“…que se encontram verificados todos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual da autarquia, por incumprimento ou cumprimento defeituoso dos 
deveres de vigilância, de conservação e sinalização da via de circulação rodoviária 
em questão, que faz impender sobre o Município da Marinha Grande o dever de 
indemnizar o lesado, João Carlos Venâncio Gouveia, titular do NIF 237663007, pelos 
danos que não teriam existido se o local estivesse devidamente reparado ou 
sinalizado, de modo a prevenir o acidente e a impedir os danos no pneu da viatura 
conduzida por aquele (ou de qualquer outra que por ali circulasse). 
Da prova produzida conclui-se, igualmente, que os danos não terão sido, 
unicamente, causados por aquele comportamento omissivo do Município, 
relativamente aos seus deveres de vigilância, conservação e sinalização da via de 
circulação em causa, tendo-o sido igualmente o comportamento desatento e 
desadequado do próprio condutor do veículo, face à regras do Código da Estrada, ao 
não adequar as características da sua condução e a velocidade do veículo às 
condições concretas do troço da via em causa que, como se comprovou, se tratava 
de uma zona de cruzamento com passadeira de peões, ladeada de edifícios 
habitacionais em que o condutor estava obrigado a circular a uma velocidade 
especialmente moderada que teria permitido contornar o buraco e evitar os danos 
que ora imputa ao Município. 
(…) 
Assim, tratando-se de um caso de concorrência de culpas cabe ao órgão decisor - a 
Câmara Municipal - avaliar todas as circunstâncias da produção dos danos supra 
expostas e, em face das mesmas, determinar a gravidade e proporção 
(percentagem) das culpas de cada uma das partes envolvidas - do Município e do 
condutor - sendo essa proporção que permitirá, então, fixar o “quantum” da 
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indemnização da requerente, face ao valor comprovado dos danos, computados em 
454,61€, com IVA incluído.”. 
“…não tendo o requerente comprovado por documento fiscalmente idóneo, o 
pagamento da fatura da reparação dos danos no veículo, deverá o eventual 
pagamento da indemnização a que houver lugar, ficar condicionado à apresentação 
do recibo ou outro documento idóneo (p.ex. transferência bancária, talão de 
multibanco, etc.), que comprove o pagamento da fatura apresentada.”. 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com todos os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/330/2021, que fica anexa à presente ata e 
que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, delibera 
notificar o requerente, João Carlos Venâncio Gouveia, em cumprimento e para os 
efeitos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do Procedimento 
Administrativo, de que é sua intenção fixar a gravidade das culpas na produção dos 
danos reclamados, em 50% para o Município e 50% para o condutor do veículo e, em 
consequência, fixar a indemnização no valor de 227,31€ (duzentos e vinte sete euros e 
trinta e um cêntimos), nos termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 
dezembro, na sua versão mais atual, concedendo o prazo de 10 dias úteis para o 
mesmo dizer, por escrito, o que se lhe oferecer sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

46. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua Vieira 
de Leiria, junto à empresa “VIDRALA” – Concorrência de culpas - Audiência 
prévia. 

 
165 - Presentes requerimentos de Maria Arlete Almeida Monteiro Gonçalves, titular do NIF 
105307700, na qualidade de proprietária do veículo automóvel de matrícula 22-SM-90, 
marca Kia branco, nos quais requereu o ressarcimento pelos danos causados no seu veículo 
automóvel, conduzido pelo seu marido, no dia 11 de julho de 2020, pelas 10H25, por um 
buraco existente no pavimento da Rua Vieira de Leiria, junto das instalações da empresa 
“Vidrala”, nesta cidade. 
 
Presente participação da PSP que se deslocou ao local do sinistro e descreveu o mesmo nas 
exatas circunstâncias que lhe foram relatadas pelo condutor da viatura. 
 
Presentes informações da DQV-Divisão de Qualidade de Vida que analisou o pedido e se 
pronunciou sobre o mesmo e sobre as características do local do sinistro. 
 
Presente informação jurídica n.º I/389/2021, de 03-03-2021, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas, e se conclui que: 

“…se encontram verificados todos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual da autarquia, por incumprimento ou cumprimento defeituoso dos deveres 
de vigilância, de conservação e sinalização da via de circulação rodoviária em questão, 
que faz impender sobre o Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a 
requerente, Maria Arlete Almeida Monteiro Gonçalves, titular do NIF 105307700, pelos 
danos que não teriam existido se o local estivesse devidamente reparado ou sinalizado, 
de modo a prevenir o acidente e a impedir os danos no pneu e jante da viatura 
conduzida pelo marido daquela (ou de qualquer outra que por ali circulasse). 
Da prova produzida inferiu-se, igualmente, que os danos não terão sido, unicamente, 
causados por aquele comportamento omissivo do Município, relativamente aos seus  
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deveres de vigilância, conservação e sinalização da via de circulação em causa, tendo-o 
sido igualmente o comportamento desadequado do próprio condutor do veículo, face às 
regras do Código da Estrada, ao não adequar as características da sua condução e a 
velocidade do veículo, às condições concretas do troço da via em causa que, como se 
comprovou, se tratava de uma zona com mais de 7m de largura, de sentido único, de 
dois entroncamentos e ladeada de edifícios, em que o condutor estava obrigado a 
adotar uma velocidade especialmente moderada e atenta, que teria permitido contornar 
o buraco e evitar os danos que ora imputa ao Município. 

 (…) 
Assim, tratando-se de um caso de concorrência de culpas cabe ao órgão decisor - a 
Câmara Municipal - avaliar todas as circunstâncias da produção dos danos supra 
expostas e, em face das mesmas, determinar a gravidade e proporção (percentagem) 
das culpas de cada uma das partes envolvidas - do Município e do condutor - sendo 
essa proporção que permitirá, então, fixar o “quantum” da indemnização da requerente, 
face ao valor comprovado dos danos, computados em 454,61€, com IVA incluído.”. 
“…não tendo a requerente comprovado por documento fiscalmente idóneo, o 
pagamento da reparação dos danos no veículo, deverá o eventual pagamento da 
indemnização a que houver lugar, ficar condicionado à apresentação do respetivo recibo 
de pagamento, nos exatos termos que constam do orçamento apresentado.”. 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com todos os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/389/2021, que fica anexa à presente ata e 
que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, delibera 
notificar a requerente, Maria Arlete Almeida Monteiro Gonçalves, em cumprimento e 
para os efeitos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do Procedimento 
Administrativo, de que é sua intenção fixar a gravidade das culpas na produção dos 
danos reclamados, em 50% para o Município e 50% para o condutor do veículo e, em 
consequência, fixar a indemnização no valor de 150,71€ (cento e cinquenta euros e 
setenta e um cêntimos), nos termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 
dezembro, na sua versão mais atual, concedendo o prazo de 10 dias úteis para a 
mesma dizer, por escrito, o que se lhe oferecer sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

47. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel – Tinta de pintura de 
passadeira – Rua Bernardino José Gomes, junto ao semáforo – Projeto de 
indeferimento - Audiência prévia. 

 
166 - Presentes requerimentos de João Manuel Madureira Martins, de 01-09-2020, 16-11-
2020, 11-12-2020, nos quais requereu indemnização por danos no seu veículo automóvel, 
causados no dia 10-08-2020, entre as 12H30 e as 13H30, quando circulava na Rua 
Bernardino José Gomes, frente ao entroncamento com a Rua do Montepio, desta cidade, por 
tinta de pintura da passadeira ali existente, onde decorriam os trabalhos. 
 
Presente participação da PSP de Carcavelos, datada de 22-07-2020, quando o requerente 
ali se deslocou para participar a ocorrência. 
 
Presente resposta da companhia de seguros que declinou a responsabilidade do Município, 
nos danos reclamados pelo requerente. 
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Presentes informações da DQV, comprovativas da inexistência de quaisquer trabalhos de 
pinturas rodoviárias no dia indicado pelo requerente. 
 
Presente informação jurídica n.º I/414/2021, de 05-03-2021, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas, e se conclui e propõe: 

“As duas fotos do alegado local do sinistro, carreadas para o processo em 16-11-2020,  pelo 
próprio  requerente, corroboram precisamente a falta de parte da pintura da passadeira e a 
existência das diferenças de materiais no pavimento, compatíveis e correspondentes à área 
da passadeira que foi intervencionada pelos serviços municipais, em março de 2020, aquando 
da reparação do pavimento da via, revelando à saciedade que aquela passadeira não foi alvo 
de quaisquer pinturas, nem na data indicada pelo requerente nem em todo o ano de 2020. 
 
E a imagem do Google Maps com captura de junho de 2020, que anexámos também ao 
processo, também já mostrava aquelas deficiências da pintura da passadeira e os indícios da 
reparação no pavimento, nas mesmas condições visíveis nas fotos do requerente. 

 
É incontornável que no caso em apreço não se encontram verificados todos os pressupostos, 
cumulativos, da responsabilidade civil extracontratual do Município nem existe qualquer culpa 
deste, enquadrável no n.º 1 do art.º 493.º do CC ou no n.º 1 do atrt.º 11.º do RRCEE, uma vez 
que os danos não foram causados por qualquer ato (licito ou ilícito) ou por omissão de 
deveres de cuidado dos serviços municipais e dos seus trabalhadores, dando-se por provado 
que no dia indicado pelo requerente, os serviços municipais não executaram quaisquer 
pinturas na passadeira existente na Rua Bernardino João Gomes junto ao semáforo e ao 
entroncamento com a Rua do Montepio, como afirmado pelo requerente. 
 
Nestes termos, acompanhamos a decisão da companhia de seguros do Município e, 
soçobrando todos os argumentos que o requerente utilizou na tentativa de imputar a 
responsabilidade pelos danos sofridos na sua viatura, ao Município da Marinha Grande, 
propõe-se o indeferimento do pedido indemnizatório, sem prejuízo de audiência prévia, nos 
termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º, do CPA-Código do Procedimento Administrativo.” 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com todos os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/414/2021, que fica anexa à presente ata e 
que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, delibera 
notificar o requerente, João Manuel Madureira Martins, em cumprimento e para os 
efeitos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do Procedimento 
Administrativo, de que é sua intenção indeferir o pedido indemnizatório, concedendo-
lhe o prazo de 10 dias úteis para o mesmo dizer, por escrito, o que se lhe oferecer 
sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

48. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
viatura automóvel – Buraco no pavimento - Rua das Rosas da Pedra de Cima - 
Apreciação de alegações – Factos novos – Deferimento 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“A proposta de deliberação neste processo, é a que defendemos em todos os processos em 
que os munícipes danificam os seus carros por existência de buracos nas ruas. Não 
concordamos que a Câmara, assumindo que as ruas têm os buracos alegados pelos 
munícipes, venham depois dizer que deve haver concorrência de culpas porque os 
condutores não respeitaram a velocidade. Como é que a Câmara sabe a velocidade a que os 
munícipes vão? Têm algum radar? A competência para medir a velocidade do veículo não 
compete à Câmara, mas sim às autoridades policiais. 
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A decisão nesta deliberação devia fazer jurisprudência para todos os casos de carros 
danificados em buracos nas ruas no concelho da Marinha Grande. Se a Câmara não quer 
pagar as indemnizações, tem uma boa solução, e que muito agrada aos munícipes, repare 
todas as ruas e estradas com buracos e não apenas as 79.” 
 
A Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
167 - 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 Rosas 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 apreciaram os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se concluiu pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública). 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 16-11-2020, que 
determinou a realização de audiência prévia do requerente, quanto ao projeto de 
indeferimento do pedido e respetiva notificação efetuada por ofício S/2272/2020, de 20-11-
2020 e recebida pelo requerente em 27-11-2020. 
 
Presentes alegações apresentadas, tempestivamente, pelo requerente, com registo de 
entrada E/12917/2020, de 09-12-2020, nas quais contesta o projeto de decisão e apresenta 
novos factos não mencionados no seu pedido inicial. 
 
Presente nova informação técnica da DQV, datada de 03-02-2021, de reapreciação dos 
factos invocados pelo requerente. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/217/2021-FO, de 08-02-2021, na qual se apreciam as 
alegações do requerente e se reapreciam os factos e se conclui pela verificação cumulativa 
de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais 
entidades públicas no domínio dos atos de gestão pública, devendo o município da Marinha 
Grande indemnizar o lesado, Luís Carlos Silva Jorge, pelos danos que provavelmente não 
teria sofrido se não fosse a lesão causada pelo evento. 

 
A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito constantes da citada informação n.º I/217/2021 – FO, 
que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, delibera deferir o 
pedido de indemnização no valor de 407,00€ (quatrocentos e sete euros), com IVA 
incluído,  apresentado por Luís Carlos Silva Jorge, em virtude de se mostrarem 
verificados todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual dando-se, 
assim, por verificada a reconstituição da situação que existiria se não se tivesse 
verificado o evento que obrigou à reparação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 



 

Página 71 de 80 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 15/03/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 9 

 
 
 
 
 
 

 
 

49. COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente. Regime 
extraordinário de isenção de rendas dos contratos relativos aos imóveis 
arrendados e concessionados pela Câmara Municipal da Marinha Grande 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
“ - Considerando a emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 
Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, decorrente do vírus SARS-CoV-2 bem como a sua 
classificação como pandemia, no dia 11 de março de 2020; 
 
- Considerando que constitui receita própria do Município, o rendimento dos seus bens imóveis dados 
em concessão ou cedidos para exploração – alínea j) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais (RFAL).  
  
- Considerando que, na medida em que as dificuldades económicas que o país atravessa e que os 
operadores económicos, industriais, comerciais, sociais e outros, têm vindo a sentir por força 
das medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por COVID-
19, o Governo criou ao longo do ano de 2020, um conjunto diversificado de apoios excecionais e 
temporários, destinados à recuperação da atividade económica e de apoio às famílias em situação de 
vulnerabilidade, visando a minimização dos impactos sociais e económicos decorrentes daquelas 
medidas, designadamente os resultantes das várias declarações de estado de emergência, dos 
períodos de confinamento, do encerramento e/ou redução dos horários de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços e do recolher obrigatório dos cidadãos.  
  
- Considerando que nesse conjunto de apoios, foi publicada a Lei n.º 4-C/2020, de 06-04-2020, que 
aprovou o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de 
contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia Covid-19, 
diploma esse que foi objeto de várias alterações, a última das quais operada pela Lei n.º 75-A/2020, de 
30 de dezembro.  
  
- Considerando que este regime legal, excecional e temporário, é também aplicável, com as 
necessárias adaptações, a outras formas contratuais de exploração de imóveis (nº 2 do art.º 1.º), 
contendo um Capítulo IV específico para entidades públicas, como é o caso dos Municípios, e que 
nomeadamente no art.º 11.º, desse Capítulo IV, com a epígrafe “Suspensão, redução ou isenção de 
renda devidas a entidades públicas”, determina o seguinte:  

  
“1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, as entidades públicas com imóveis 
arrendados ou cedidos sob outra forma contratual podem, durante o período de vigência da 
presente lei, reduzir as rendas aos arrendatários que tenham, comprovadamente, uma quebra de 
rendimentos superior a 20 % face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do 
ano anterior, quando da mesma resulte uma taxa de esforço superior a 35 % relativamente à 
renda.   
2 - O disposto no número anterior não se aplica àqueles que sejam beneficiários de regimes 
especiais de arrendamento habitacional ou de renda, como o arrendamento apoiado, a renda 
apoiada e a renda social.   
3 - As entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma contratual podem 
isentar do pagamento de renda os seus arrendatários que comprovem ter deixado de auferir 
quaisquer rendimentos após 1 de março de 2020.   
4 - As entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma contratual podem 
estabelecer moratórias aos seus arrendatários.”  

  
- Considerando que no art.º 14.º, com a epígrafe “Aplicação da lei no tempo”, determina-se que:  
  

“1 - A presente lei é aplicável às rendas que se vençam a partir do dia 1 de abril de 2020.   
2 - O disposto nos artigos 5.º e 11.º é aplicável às rendas que se vençam a partir do dia 1 de abril 
de 2020 até ao dia 1 de julho de 2021.”.  
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- Considerando que face ao exposto a Câmara Municipal pode reduzir, temporariamente, as rendas aos 
concessionários, nas condições referidas no n.º 1 do art.º 11.º, ou pode isentar os mesmos do 
pagamento das rendas, nos termos e condições referidas no n.º 3 do mesmo preceito, com a limitação 
temporal fixada no n.º 2 do art.º 14.º, ou seja, das rendas que se vençam até 31 de julho de 2021. 
  
- Considerando procurar mitigar o impacto económico da Pandemia, no que especificamente respeita 
aos imóveis arrendados e concessionados pela Câmara Municipal da Marinha Grande, importa 
determinar um regime extraordinário de isenção das rendas por todo o período em que as mesmas 
estejam encerradas devido à situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 19. 
  
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea ee) do nº 1 do artigo 33º do RJAL - 
Regime Jurídico das Autarquias Locais - aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, conjugado com os artigos 11º e 14º da Lei n.º 4-C/2020, de 06 de abril na sua 
redação atual, delibera isentar as rendas de 01 de janeiro a 31 de julho 2021, das seguintes 
concessões: 
 

 Local Entidade 
Valor a Isentar s/ IVA 

(Janeiro a Julho 2021) 

 RENDAS MENSAIS 

1 LOJA 2 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

BAROSEIRO FIGUEIREDO, 
UNIPESSOAL LDA 

428,60 € 

2 LOJA 4 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

TIAGO NUNO SOARES CARREIRA 
805,87 € 

3 LOJA 5 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

LUÍS SALVADOR & ANTÓNIO GOMES, 
LDA 

1.000,23 € 

4 LOJA 8 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

POEIRAS GLASS, LDA 
492,84 € 

5 CINE TEATRO ACTOR ÁLVARO 
EM VIEIRA DE LEIRIA 

VERA LÚCIA FREITAS DA SILVA 
FERNANDES 
 

1.465,40 € 

 RENDAS ANUAIS 

1 CAFÉ BAMBI EM SÃO PEDRO 
DE MOEL 

VÍTOR JOSÉ DOMINGUES ROSA 
UNIPESSOAL, LDA 

5.352,20 € 

2 PARQUE DE CAMPISMO DA 
PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA 

HORIZONTE ITINERANTE UNIPESSOAL, 
LDA 

4.412,35 € 

 
 
Sobre este ponto registaram-se os seguintes comentários: 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou se há mais rendas e concessões do que aquelas 
que estão na proposta, e se há, porque não são todas isentadas. 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai enviar, por escrito, o levantamento de todas as concessões.  
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira levantou também a dúvida relativamente ao Parque de 
Campismo, que é devedor à Câmara, e agora aparece na lista para isentar. Se é a mesma 
entidade, julga que não se pode isentar, por não ser legal. 
 
A Sr.ª Presidente disse que também pensa que não, uma vez que qualquer devedor à 
Câmara não pode ser apoiado, mas vai pedir esclarecimentos. 
 

Depois de obtidos os esclarecimentos, informou que face à pandemia, essa situação é 
omissa, e permite fazer o que já se fez antes, quando já se isentou com situação de dívidas. 
Informou também que há mais concessões, porque posteriormente à primeira isenção já se 
fizeram as duas concessões do Centro Empresarial, que, se for permitido, serão 
acrescentadas a esta listagem. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que continua a ter dúvidas sobre a questão legal. 
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A Sr.ª Presidente disse que a lei não clarifica e face à situação de pandemia pareceu-lhe 
que o poderia fazer de novo. 
 
A Sr.ª Vereadora Patrícia Jorge disse que a questão não é ter o direito, é antes uma 
questão de legalidade, não poder apoiar quem tem dívidas. 
 
A Sr.ª Presidente disse que se subsistem dúvidas retira o ponto e virá a uma nova reunião. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que tem outro entendimento, e “afundar” 
quem já está em baixo não lhe parece correto.  
Havendo enquadramento legal, não veem por que não ajudar. Compreende o Sr. Vereador 
Aurélio, mas não estamos em tempos “normais”, e daí que as Vereadoras da CDU, com o 
enquadramento legal, apoiarão. 
 
A Sr.ª Presidente disse que embora tenha ido pedir a opinião da jurista, que a informou que 
a lei é omissa dentro deste período, vai retirar o ponto e procurar mais esclarecimentos. 
 
Assim, o processo foi RETIRADO, para esclarecimento sobre o facto de se isentar uma 
entidade que tem dívidas à CMMG e para a inclusão de rendas de outras concessões 
mais recentes. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

50. Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta – 
Concurso público n.º 21/2019. Substituição do diretor de fiscalização 

 
168 - Presente informação SS – 10.2021, de 09 de março, da Divisão de Qualidade de Vida, 
que se dá por integralmente reproduzida:  
 
1. De harmonia com a deliberação camarária tomada na reunião ordinária, de 28 de outubro 
de 2019, o Município da Marinha Grande adjudicou à firma “Construções Vieira Mendes, 
Ld.ª”, a execução da empreitada designada por “Reabilitação no espaço público no bairro 
municipal social de Casal de Malta”, pelo valor de 508.000,00€, ao qual acresce o valor do 
IVA à taxa legal em vigor, e com um prazo de execução de 9 meses: 
2. Através da mesma deliberação camarária foi ainda nomeada a equipa de fiscalização, 
constituída pelo eng.º Telmo Faria e eng.ª Sara Vidal, para verificar a execução da referida 
obra; 
3. Porém, considerando que a DQV dispõe de mais um técnico habilitado para o exercício 
das funções inerentes à fiscalização de obra públicas, é possível redistribuir tarefas de forma 
mais equilibrada, aliviando o nível de pressão imposto aos técnicos da DQV devido à 
sobrecarga de trabalho de cada um dos técnicos; 
4. Deste modo, verifico que é necessário ajustar a equipa de fiscalização da obra em apreço 
de modo a integrar a eng.ª Mónica Cruz como diretora de fiscalização da empreitada, que 
será coadjuvada pelo eng.º Telmo Faria. 
Face ao acima exposto, solicito que seja acautelada a aprovação, pelo órgão competente, da 
equipa de fiscalização constituída pela eng.ª Mónica Cruz, como diretora de fiscalização, 
coadjuvada pelo eng.º Telmo Faria. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
mesmos, nos termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com a alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a 
alínea b), n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e  para os 
efeitos do n.º 2, do artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da 
empreitada “Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de 
Malta  ” delibera:  
 

− Alterar a designação do diretor de fiscalização para o eng.ª Mónica Cruz, que 
será coadjuvada pelo eng.º Telmo Faria; 

− Aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98º do CCP. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

51. Obras de Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João 
Pereira Venâncio - Concurso público n.º 05/2020. Substituição do diretor de 
fiscalização 

 
169 - Presente informação SS – 11.2021, de 09 de março, da Divisão de Qualidade de Vida, 
que se dá por integralmente reproduzida:  
 
1. De harmonia com a deliberação camarária tomada na reunião ordinária, de 24 de agosto 
de 2020, o Município da Marinha Grande adjudicou à firma “CONTEC - Construção e 
Engenharia, SA”, a execução da empreitada designada por “Obras de Acalmia de Tráfego - 
desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira Venâncio”, pelo valor de 363.914,70€, 
ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, e com um prazo de execução de 5 
meses; 
2. Através da mesma deliberação camarária foi nomeada como diretora da fiscalização a 
eng.ª Edite Moniz (coadjuvada pela eng.ª Sara Vidal); 
3. O início dos trabalhos está programado para meados do mês corrente; 
4. Considerando que a técnica nomeada para garantir a verificação da execução da obra se 
encontra ausente, por motivo de doença, por um período indeterminado, conforme certificado 
de incapacidade temporária para o trabalho apresentado nos serviços competentes, é 
necessário garantir a sua substituição. Neste caso, propõe-se a nomeação da eng.ª Mónica 
Cruz, que será coadjuvada pela eng.ª Sara Vidal, para substituir a diretora de fiscalização 
designada inicialmente. 
Face ao acima exposto, dada a impossibilidade de o diretor de fiscalização designado 
inicialmente assegurar as suas funções, por motivo de doença, solicito que seja acautelada a 
aprovação, pelo órgão competente, da equipa de fiscalização constituída pela eng.ª Mónica 
Cruz, como diretora de fiscalização, coadjuvada pela eng.ª Sara Vidal. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
mesmos, nos termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com a alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a 
alínea b), n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e  para os 
efeitos do n.º 2, do artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da 
empreitada “Obras de Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João 
Pereira Venâncio” delibera:  
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− Alterar a designação do diretor de fiscalização para a eng.ª Mónica Cruz, como 
diretora de fiscalização, coadjuvada pela eng.ª Sara Vidal; 

− Aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98º do CCP. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

52. Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes - Marinha Grande - Concurso 
público n.º 02/2020. Retificação do valor da caução expressa no contrato 
assinado 

 
170 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação de ref.ª FSA.01/2021, de 09 de março, com o seguinte teor: 
 
Considerando que o concurso público para a “Requalificação da Adutora/Distribuidora 
Picotes - Marinha Grande” foi adjudicado por deliberação camarária de 30/07/2020, pelo 
valor de 1.473.011,55 € (um milhão quatrocentos e setenta e três mil, onze euros e cinquenta 
e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 
 
Considerando que em 31/07/2020, via plataforma da Vortal.biz, o adjudicatário foi notificado 
para apresentar os documentos de habilitação e prestar caução no valor de 73.650,58€ 
(setenta e três mil, seiscentos e cinquenta euros e cinquenta e oito cêntimos) correspondente 
a 5% do valor da adjudicação; 
 
Considerando que os dados da caução expressos no contrato, assinado em 09/09/2020, 
contêm uma incorreção no seu valor, referindo-se que a mesma é de 73.350,58€ (setenta e 
três mil, trezentos e cinquenta euros e cinquenta e oito cêntimos); 
 
Considerando que os erros materiais quando manifestos, como é o caso, podem ser 
retificados pelo órgão competente, com efeitos retroativos, em conformidade com o artigo 
174.º, do Código do Procedimento Administrativo. 
 
Assim, solicito a aprovação pelo órgão competente para o efeito, que no caso é a Câmara 
Municipal, da retificação do valor da caução aposto no contrato assinado, nos termos do 
artigo 174.º, do Código do Procedimento Administrativo e do artigo 33.º, n.º 1, alíneas f) e g), 
do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, e consequentemente a assinatura de contrato adenda com o valor 
correto, cuja minuta se anexa, nos seguintes termos: 
 
Nos dados da caução, onde se lê: “73.350,58€ (setenta e três mil, trezentos e cinquenta 
euros e cinquenta e oito cêntimos)” deve ler-se “73.650,58€ (setenta e três mil, seiscentos e 
cinquenta euros e cinquenta e oito cêntimos)”. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, em conformidade com o proposto, e nos termos 
do artigo 174.º do CPA, aprovar a retificação do valor da caução aposto no contrato 
assinado, relativo a “Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes - Marinha 
Grande”. 
 
Mais delibera aprovar, em consequência, a redação da minuta do contrato/adenda a 
celebrar. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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53. Loteamento com obras de urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta - 
Concurso público n.º 08/2021. Deliberação inicial. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta obra será a que resolve o litigo com o Sr. Artur de Oliveira? As multas diárias 
continuam a decorrer. Está de acordo com o definido pelo Tribunal e aceite pelo Sr. Artur de 
Oliveira? 

A Rua Soprem será eliminada? 

Tinha sido assumido numa reunião de Câmara no Salão Nobre, que a Rua da Indústria teria 
ligação até ao largo da estação. Foi afirmado que estavam a negociar com os proprietários 
dos terrenos e do café da estação. Esta proposta não considera a possibilidade, quer dizer 
que abandonaram a ideia? 

Então e as pessoas que vinham de Picassinos e usavam a Rua Soprem, vão ficar 
impossibilitados? 

E a empresa com estatuto atribuído pelo Iapmei de PME Lider, vai continuar a fazer xixi para 
a fossa, sem esgotos e sem rua. Não foi isso que a Sra Presidente e o vereador Caetano 
disseram aos responsáveis da empresa quando eles vieram à reunião de Câmara e nas 
reuniões que posteriormente tiveram com eles. Como é possível que tenham assumido uma 
coisa e agora apresentem outra. 
Os munícipes fizeram o trabalho deles e compraram o terreno para permutar com a Câmara. 
Porque não fez a Câmara o seu trabalho e ficamos com mais uma situação poucochinho? 

Os lotes agora definidos podem ser utilizados para infraestruturas públicas, como exemplo o 
mercado e/ou Terminal Rodoviário?” 
 
Propôs que se acrescente o seguinte na deliberação: 
“Mais delibera que se inicie de imediato as diligências e o projeto para terminar a Rua da 
Indústria até ao largo da Estação.” 
 
A Sr.ª Presidente respondeu que esta obra é a que resolve o problema do loteamento de 
Casal do Malta. 
Esclareceu que a Câmara não tem multas diárias, os advogados estão em negociações, tem 
falado com o Sr. Artur e estas obras vão resolver as situações. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que a Rua Soprem vai continuar a existir. 
A rua nova não desiste, está no projeto e vai continuar, não desaparece, e é onde vai estar a 
cabine elétrica. 
 
Seguiu-se a discussão entre os dois Vereadores sobre a localização das ruas e o 
prolongamento da Rua da Indústria, face às plantas distribuídas e que se encontram hoje 
em análise na reunião. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que não foi abandonada essa situação do 
prolongamento, mas o que está aqui hoje é outra fase, que vai resolver a situação do Sr. 
Artur.  
Depois, de seguida, numa outra fase, far-se-á essa ligação, extremamente importante, só 
que o terreno não é da Câmara e terão que se negociar cedências. 
Disse que o executivo tem estado em contacto com a empresa, há cedências negociadas, e 
a situação é para continuar, não é para abandonar, há esse compromisso com a empresa e 
é uma criação de uma nova via de interesse para a cidade. Isso nunca esteve em causa. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que quando tem aqui uma planta que não tem 
nenhuma rua a atravessar a parcela de terreno, o que lhe parece é que não está aqui 
assumido resolver o problema à empresa e aos cidadãos, tal como foi assumido na reunião 
de Câmara de há mais de um ano. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que aquilo de que o Sr. Vereador Aurélio fala é uma coisa, e aquilo 
que está agora em causa é a resolução das infraestruturas do loteamento de Casal do Malta, 
que permite resolver o problema com o Sr. Artur de Oliveira.  
Não se pode atrasar este processo por não estarem ainda resolvidas situações com outros 
dois proprietários.  
Está agora a ser lançada parte dessas infraestruturas, e depois, quando estiverem reunidas 
todas as condições, virá o restante, que está previsto fazer, só que não é ainda nesta fase, 
porque há permutas a resolver. Tem que ser feito por fases. 
 
Seguiu-se a projeção e análise das plantas enviadas na documentação relativa a este 
ponto. 
 
Antes da votação, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira pediu uma pausa de 5 minutos para 
falar com a colega Vereadora sobre o sentido de voto. 

 
A reunião foi interrompida das 18:28 horas às 18:35 horas. 

 
Quando foi retomada, os Srs. Vereadores do MpM sugeriram que se acrescente na 
deliberação o seguinte: 
“Mais se delibera que se iniciem de imediato as diligências e o projeto para terminar a Rua 
da Indústria até ao Largo da Estação.” 
 
A Sr.ª Presidente disse que esta sempre foi a intenção do executivo permanente. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que concorda que se coloque na proposta. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que as Vereadoras da CDU também 
concordam com esta proposta. 
 
 
Terminada a discussão, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta:  
 
171 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª RV/12/2021, projeto de execução, cuja coordenação foi 
assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças 
escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento,  mapa de 
quantidades e orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de gestão de 
resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 371.101,84€ (trezentos e setenta e um mil e cento e um 
euros e oitenta e quatro cêntimos) e o prazo de execução é de 90 dias. 
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A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 

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

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

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

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Rui 
Vicente (Presidente), Maria João Oliveira (Vogal), Isabel Alves (Secretária) e 
como suplentes Miguel Figueiredo e Mauro Oliveira;    

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

g) designar como gestor do contrato, Luis Batateiro. 
 
Tendo em conta a discussão havida relativamente a este processo, os Srs. Vereadores do 
MpM propuseram que se acrescentasse na deliberação o seguinte: 
 
Mais se delibera que se iniciem de imediato as diligências e o projeto para terminar a 
Rua da Indústria até ao Largo da Estação. 
 
Esta proposta mereceu a concordância da Sr.ª Presidente bem como de todos os 
restantes Vereadores.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

54. Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de 
Picassinos - Fase 1- Concurso público n.º 39/2020- Deliberação Inicial 

 
172 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presentes informações CS/53/2020 de 27 de outubro, RV/26/2020 de 13 de novembro, e 
RV/13/2021, de 10 de março e projeto de execução, cuja coordenação foi assegurada pela 
Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças escritas, 
nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de encargos 
(cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, mapa de quantidades e 
orçamento, plano de gestão de resíduos e Plano de Segurança e Saúde referentes à obra 
em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 697.241,20 euros e o prazo de execução é de 180 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 46º-A, 67.º, n.º 1,  69º nº 2 e 290º-A, todos do Código 
dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto- 
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Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibera: 

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

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

c) a não contratação por lotes com os fundamentos constantes da informação 
com a ref.ª RV/26/2020 ; 

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

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

f) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição:    
Engº Rui Vicente (Presidente), Engª Maria João (Vogal), Arqº Mauro Oliveira 
(Secretário) e como suplentes Arqº Miguel Figueiredo e Arqª Isabel Alves; 

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

h) designar com gestor do contrato o trabalhador Eng.º Luís Manuel Diogo 
Batateiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
55. Orçamento participativo 2018 – Requalificação de campos de jogos e zona 

verde - Pedrulheira - Concurso público n.º 03/2021. Deliberação inicial. 
 

173 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª I.A.02/2021, projeto de execução, cuja coordenação foi 
assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças 
escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento,  mapa de 
quantidades e orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de gestão de 
resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 177.300,00€ (cento e setenta e sete mil e trezentos euros) e 
o prazo de execução é de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 

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

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

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
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d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 
encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Isabel Alves (Presidente), Miguel Figueiredo (Vogal), Rui Vicente (Secretário) e 
como suplentes Maria João Oliveira e Mauro Oliveira;   

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

g) designar como gestor do contrato, Luis Batateiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
56. “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349” – Concurso Público n.º 

40/2020 - Deliberação Inicial 
 
 
O ponto foi retirado, uma vez que a respetiva documentação não foi remetida aos 
membros do executivo. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:40 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.  

 


