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Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, no Auditório do Edifício da 
Resinagem, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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

 

 
  

 
 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr.ª Irene Castro Pereira – pretende obter informações sobre construção de vedação 
nas traseiras da sua habitação, efetuadas pelo seu vizinho (Travessa do Passal), 
quando a ela não lhe foram permitidas. 
 

2. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende falar sobre o Proc. 288/19. 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 42, da reunião extraordinária realizada no dia 21 de dezembro 
de 2020 

2. Aprovação da ata n.º 43, da reunião ordinária realizada no dia 28 de dezembro de 
2020 
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3. "Transferência de novas competências para os Órgãos Municipais – Exercício 
dessas competências no ano de 2021 no domínio da Ação Social" 

4. Protocolo instalação, organização e funcionamento do Julgado de Paz do 
Agrupamento dos Concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de 
Mós, com competência no território de todos os municípios que o integram 

 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

5. Projeto de Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e 
Empresas – Audiência de interessados – Deliberação final 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

6. Resumo de Tesouraria do dia 29 de março de 2021 
7. 4.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  

APROVISIONAMENTO 

8. P.A. N.º 15/2016-AP/DISU - Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 
produzidos no concelho da Marinha Grande - Aprovação de serviços a menos e 
liberação de cauções  

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

9. Proposta de revogação da deliberação da Assembleia Municipal de 16 de setembro 
de 2019 referente à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande 
e ao estabelecimento de medidas preventivas – Bollinghäus Steel, S.A. 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

10. Req.º nº 1132/210, datado de 20/10/2020 - Proc.º n.º 404/20, datado de 20/10/2020 - 
Bruno Miguel de Sousa Ferreira 

11. Req.º nº 194/21, datado de 15/03/2021 - Proc.º n.º 274/20, datado de 12/08/2020 - 
Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

12. Req.º nº 554/20, datado de 27/05/82020 - Proc.º n.º 145/20, datado de 27/05/2020 - 
Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda. 

13. Req.º nº 553/20, datado de 27/05/2020 - Proc.º n.º 144/20, datado de 27/05/2020 - 
Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda. 

14. Req.º nº 1328/20, datado de 15/12/2020 - Proc.º n.º 505/20, datado de 15/12/2020 - 
Micael Lavajo Vieira e Andreia Alexandre Gaspar Alexandre Vieira 

15. Req.º nº 1034/20, datado de 24/09/2020 - Proc.º n.º 184/20, datado de 22/06/2020 - 
Hélder Manuel da Rama Úrsula 

16. Req.º nº 623/20, datado de 12/06/2020 - Proc.º n.º 179/19, datado de 17/05/2019 - 
Hélder Manuel da Rama Úrsula 

17. Req.º nº 210/21, datado de 22/03/2021 - Proc.º n.º 106/20, datado de 14/04/2020 - 
Liliana Patrícia Ferreira Fidalgo 

18. Req.º nº 321/20, datado de 26/02/2020 - Proc.º n.º 381/19, datado de 11/10/2019 - 
António José Pedro Ventura e Ana Margarida Lino da Silva Ventura 

19. Req.º nº 161/21, datado de 04/03/2021 - Proc.º n.º 443/20, datado de 03/11/2020 – 
Aqueciliz, S.A. 

20. Req.º nº 216/21, datado de 24/03/2021 - Proc.º n.º 345/20, datado de 22/09/2020 - 
Primaworld, S.A. 
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21. E/12215/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - CANAS, S.A. 

22. E/12225/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás 
do Centro, S.A. 

23. Req.º nº 72/21, datado de 22/01/2021 - Proc.º n.º 406/20, datado de 20/10/2020 - 
Virgílio Rosa Sousa Barbeiro 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

24. “Rede de saneamento águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira 
- Fase 1 – CP n.º 12/2019” – Aprovação da revisão de preços. 

25. “Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - Fase 3 – 
Concurso Público n.º 12/2020 – Aprovação do plano de trabalhos. 

26. "Rede abastecimento água na Amieira - Fase 1 – CP 03/2020” - Aprovação do plano 
de trabalhos ajustado 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

27. Isenção do pagamento de taxas. 
28. Prescrição do direito de recebimento do preço relativa à faturação do serviço de 

fornecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de serviços de 
gestão de resíduos sólidos urbanos 

 

 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

29. 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. 

30. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da 
Panificadora, em travessia de peões – Concorrência de culpas - Audiência prévia. 

31. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – Pedido de 
Indemnização por danos em veículo automóvel – Tampa de caixa de visita da rede de 
saneamento doméstico partida na Rua das Figueiras, freguesia da Marinha Grande 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

32. “Requalificação da Rua do Sol” – Concurso Público n.º 10/2021 – Abertura de 
Procedimento. Deliberação inicial. 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

Página 5 de 54 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 12/04/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr.ª Irene Castro Pereira – pretende obter informações sobre construção de vedação 
nas traseiras da sua habitação, efetuadas pelo seu vizinho (Travessa do Passal), 
quando a ela não lhe foram permitidas. 
Referiu que o vizinho está a fazer um muro com mais 40 cm do que o seu. Pode-se 
fazer obra sem licença? 
 

A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que respondeu o 
seguinte: 
A D. Irene sintetizou muito a questão. O muro do seu vizinho é na Travessa do Passal, e é 
mais alto do que lhe foi permitido fazer a si. Os serviços foram pesquisar o seu nome, ou até 
na sua morada, e não encontraram qualquer pedido para este muro, apenas obras de 
beneficiação. 
Esclareceu com a munícipe o que ela pretende, que é apenas que o muro do vizinho não seja 
mais alto do que o seu, mas que atualmente já tem mais de 40 cm. 
O Sr. Vereador disse que tem de ir ao local verificar a construção do vizinho, para ver se está 
tudo legal, se não estiver vai-se agir em conformidade, tendo pedido já à Chefe da Divisão 
Jurídica, aqui presente, para mandar lá ir ver. Depois informará a D. Irene, porque agora não 
tem aqui mais dados para lhe dar. 
  

 
2. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende falar sobre o Proc. 288/19. 

 
Referiu que o mencionado processo é de 13/08/2019. 
Em 21/08/2019 foi notificado do nome do gestor do mesmo, que é o Arqt.º Ricardo Santos. 
Em 26/02/2020 o processo foi a reunião de Câmara, mas só depois do seu protesto. 
Em 27/04/2020 procedeu às correções exigidas. 
Em 28/12/2020, passados 8 meses sem qualquer informação, perguntou nesta reunião quais 
as taxas de urgência para que algumas deliberações sejam tomadas em apenas 20 dias. 
Respondeu ao exigido pela Câmara, dentro dos prazos e não nas datas que o Sr. Vereador 
lhe disse na reunião, em outubro/2020. 
Elencou todas as exigências feitas pela Câmara em fevereiro e março/2021 e que diz ter 
cumprido, sem que o seu processo venha a reunião, por isso pergunta: quando é que vem à 
reunião? 
Seguidamente o Sr. Josué continuou a ler a sua intervenção sobre o desenrolar dos 
processos que são aprovados em 29 dias, 3 ou 6 meses, e os seus não, todos informados 
pelo Arqt.º Ricardo Santos. 
Por último frisou que todas estas afirmações foram retiradas das atas, nada é falso. 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que respondeu o 
seguinte: 
Há aqui várias questões, embora a inscrição fosse para o proc.º 288/19.  
Fez apreciações sobre um técnico, que não está agora aqui para se defender, embora possa 
falar consigo sobre isso. 
Agora devemo-nos centrar sobre o processo que aqui traz. 
Quer reiterar o que lhe disse na reunião de Câmara de 28/12/2020, de que não há nenhuma 
má vontade contra si.  
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Este processo é muito complexo, envolve várias situações (demolições, legalizações, 
propriedade horizontal), no início trazia algumas falhas, que o Sr. Josué vai sempre 
corrigindo, sempre que lhe é solicitado. 
No dia 24/03/2012 o Sr. Josué entregou os últimos documentos necessários, e agora o 
processo está neste ponto.  
A fase seguinte é vir à reunião, presumindo que tudo aquilo que já entregou cumpre com o 
que lhe foi solicitado. 
Neste momento não lhe pode dizer quando vem à reunião, espera que seja na próxima ou na 
seguinte. 
Quer deixar novamente claro que não há qualquer má vontade da sua parte contra si, e o seu 
interesse é despachar o processo o mais rápido que seja possível, é esta a sua obrigação 
para com todos os munícipes. 
Sobre as outras questões poderá falar noutro momento, está sempre disponível para falar 
consigo. 
 
 
 

 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente referiu o seguinte: 
 

• Somos um dos concelhos de risco, é preocupante, e está a acompanhar os novos 
casos, resultantes de anteriores surtos. Estão a fazer-se testagens nas fábricas, 
escolas e no Centro de Saúde. Está a prever-se aumentar os dias de vacinação, que 
hoje está a decorrer na FAE. 
Pede a todos o maior cuidado e o cumprimento das normas de segurança, e também 
todos os cuidados nas esplanadas. 
Apela ao dever cívico de cada um, para que possamos vir a desconfinar na próxima 
fase. 
Referiu ainda que hoje vem à reunião o regulamento FEMACE e que se está a criar 
uma plataforma para aquisição de produtos on-line, para apoio ao comércio. 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 

• Munícipes – entende que a Sr.ª deveria ir com uma resposta mais concreta. 
O Sr. Josué trouxe aqui factos, são comprováveis, espera que o assunto seja 
resolvido. 

• Quando pensava que já tinha visto tudo, eis que hoje assistiu a algo surreal: estamos 
num concelho com aumento de casos Covid e hoje está a Resinagem com a reunião 
de Câmara e a sala cheia, com todos os Chefes de Divisão, que não devem ter mais 
que fazer, mas entendeu a Sr.ª Presidente trazê-los aqui quase todos.  
Percebe que a Sr.ª Presidente não tenha a “muleta” que costuma ter atrás das 
câmaras e agora traz 6 “muletas” para suprir essa sua falta. 
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• D. Diana – como está a demolição das ruínas da CMMG que confinam com a sua 
casa? Teve conhecimento de uma situação passada no gabinete do Vereador, que 
lhe terá dito para ir ao Sr. Hernâni Carvalho, da SIC, e que lhe pedisse para demolir a 
casa, já que lá foi.  
Espera que se resolva o assunto rapidamente. 

• Receberam hoje um e-mail de Miguel Barosa Gonçalves, que já tinha enviado o 
mesmo assunto em maio/2020, mas nada aconteceu. É uma iniciativa para S. Pedro, 
e espera que este ano haja resposta. 
Pede que o Conselho Municipal da Juventude seja reativado, saúda a recuperação do 
Centro Azul, mas lamenta que não respeite a traça arquitetónica de S. Pedro. 
Refere ainda o e-mail enviado em 2020, presente na reunião de 29/06/2020, sobre as 
Piscinas Oceânicas de S. Pedro, que tem muitas sugestões e ao qual aguarda 
resposta. 

• Referiu o Motoclube, que ajuda na aquisição de medicamentos. 

• Ribeiro da Tábua – qual o ponto da situação? 

• Sobre o seu pedido de consulta de alguns processos na última reunião de Câmara já 
foi marcada a data, mas daqui resultou uma enxurrada de pedidos para consultar 
processos. 
Tem boa vontade, mas é uma Vereadora sem pelouros, irá fazer o que pode, mas 
lembra que estão aqui 3 membros a tempo inteiro, pagos para isso, e que deverão dar 
resposta aos anseios dos munícipes. Da sua parte vai fazer o que puder. 

• Sobre o FEMACE – congratula-se e lamenta o atraso e inércia, quando este apoio já 
acontece há imenso tempo noutros municípios, assim como a plataforma de compras, 
que já a têm há pelo menos um ano.  
Congratula-se, mas tem de deixar este lamento. 

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

• Está satisfeita por a reunião ser de modo presencial, mas é de lamentar o timing e 
ser nesta altura, e também não compreende a presença dos Chefes de Divisão. 
Também achou inédita a possibilidade de os munícipes intervirem várias vezes, 
ainda bem que assim foi. 

• Árvore da Rua das Cavadinhas, que está por podar há 6 meses. Agora os moradores 
não conseguem já abrir as janelas. 

• Ginásio do Centro Empresarial – quando é que a concessionária pode abrir as 
portas? 

• Há uma informação nos painéis sobre os Censos que não se consegue ler. Deverá 
ser verificado. 

• Enviou uma mensagem sobre os cães no Parque da Cerca, porque há cães a 
passear ali, com dono, mas sem trela. É uma violação da lei, pelos perigos que 
acarreta para com as crianças que por ali brincam. 
Enviou uma foto de um cão a atacar um pato, a Sr.ª Presidente não respondeu, pelo 
que pergunta se foi tomada alguma diligência.  
Há placas a informar desta situação e a alertar para se apanhar os dejetos? 
Deixa a sugestão da criação de um parque canino, para estes poderem estar em 
segurança e também para segurança das pessoas. 

• Cafetaria d’Arte – acha lamentável que seja a terceira reunião em que a Sr.ª 
Presidente diz que vem o processo e não veio. É de lamentar que a autarquia esteja 
a perder dinheiro e que os interessados não possam fazer os seus negócios. 
Lamenta a demora neste processo. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 
“Nota prévia às intervenções do público 
  
Em relação ao processo da Sr.ª Irene Castro importa responder se é ou não possível 
aumentar em altura o muro dela. 
  
Em relação ao processo do Sr Josué Inês. O vereador diz que não há má vontade. Então o 
que justifica um atraso de tanto tempo? 
  
A questão que o senhor levanta também se prende o facto dele ter sido notificado várias 
vezes para regularizar coisas de forma parcial, não é viável solicitar ao requerente tudo em 
simultâneo? 
  

 
1. Cidadania 
 
1.1. Situação da reparação da campa co-propriedade de Maria de Jesus. O problema foi 
exposto em reunião do ano passado pelo irmão Fernando Inácio.  
 
1.2. Ponto de situação do processo de licenciamento:  
            Req.º nº 195/19, datado de 27/11/2019 - Proc.º n.º 428/19, datado de 27/11/2019 
           - Vítor Manuel Ferreira Lopes  
Na última reunião foi apreciado um processo cujo objeto era o mesmo. 
Foi levantada a questão pelo vereador do MpM porque não vinham os dois processos? 
Na reunião de hoje o mesmo não está agendado?  
O que tem a Sr.ª Presidente/Sr. Vereador para dizer sobre o assunto. Por que se resolve um e 
não se resolve outro? 
  
1.3. Email de Miguel Barosa Gonçalves 
  
São essencialmente 4 os pontos que me levam a escrever este email à Câmara. 
  
1.     No dia 10 de maio de 2020 enviei um email à Vereadora Célia Guerra onde sugeri que, 
devido ao verão atípico que iríamos enfrentar (confirmou-se), seria interessante “colocar um 
cinema drive-in num espaço como o parque de estacionamento por cima das piscinas, 
ou no parque de estacionamento entre a Praia da Concha e a Praia Velha ou num outro local 
que oferecesse condições para tal.”, ao qual não recebi nenhuma resposta da Senhora 
Vereadora. Sendo que este verão não será muito diferente do do ano passado, o 
entretenimento será pouco ou nulo, e portanto volto a sugerir esta iniciativa e espero uma 
resposta desta vez. 

 
2.     Queria também inquirir acerca do Conselho Municipal da Juventude. Sendo um jovem 
e extremamente ativo no cenário do associativismo nacional, não posso deixar de lamentar a 
inatividade do mesmo. Considero um grande desrespeito para com a população jovem, líderes 
de amanhã, que não sejam consultados em matérias de juventude. Apelo a que o Conselho 
seja reativado o mais rapidamente possível. 
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3.     Saudar a vontade e esforço da Câmara em requalificar o Centro Azul em São Pedro de 
Moel, contudo não posso deixar de lamentar o desrespeito pela traça arquitetónica de São 
Pedro, algo que me entristece imenso. O Centro Azul estaria excelente se se encontrasse 
em Ílhavo ou algures na Costa Nova. Apelo a que sejam feitas as alterações necessárias para 
respeitar a traça arquitetónica local e que seja criada uma Comissão de Avaliação composta 
por conhecedores desta traça para dar pareceres não vinculativos sobre as intervenções, 
públicas e privadas, em São Pedro de Moel. Queria também saber se o multibanco será 
reposto a tempo do início da época balnear e que atividades estão previstas para o espaço 
durante o verão. Reforço ainda a importância de iniciar um processo de classificação de São 
Pedro de Moel como local de interesse público. 
 
4.     Por fim pergunto acerca do email que enviei à Presidente e aos Vereadores no dia 20 de 
junho de 2020 em que apresentei o despacho do Senhor Diretor-Geral da Direção Geral do 
Património Cultural, a respeito do pedido que fiz para a abertura de um procedimento de 
classificação de âmbito nacional das Piscinas Oceânicas de São Pedro de Moel, a título 
individual no mês de julho do ano de 2019. Despacho esse que desqualificou as piscinas de 
interesse nacional mas que sugeriu que pudesse ter interesse local. Na reunião de Câmara de 
dia 29 de junho de 2020 a Presidente disse que o processo tinha que ser avaliado pelos 
serviços e que depois me seria dada uma resposta, passaram 9 meses, até à data nada 
recebi. Custa-me acreditar que um processo de classificação de um imóvel como Imóvel 
de Interesse Local levado a cabo por um Município demore mais que um processo de 
classificação como Imóvel de Interesse Nacional, levado a cabo por uma entidade nacional. 
Considerando a importância que as piscinas têm para o nosso Concelho e o impacto desta 
classificação naquilo que será o seu destino, urjo que a classificação seja feita o mais rápido 
possível. Aguardo também uma resposta sobre este ponto. 
  

 
2. Ponto situação do Centro Escolar da Várzea 
 
3. Cães vadios 
Ontem reportei um problema sobre os cães vadios, também em Pêro Neto.   
 
4. Taxa de execução da vacinação 
Qual a percentagem da população marinhense vacinada?” 
 
 
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. Outros assuntos 
a. Passei na Passagem e não vi nada no Largo da Passagem. 

Qual a situação desta obra? 
  

b. Quando foi construído o Atrium, em frente no passeio, foram colocadas 6 
floreiras ao longo da Rua. Mais tarde estas floreiras, vá-se lá saber porquê, 
foram eliminadas e transformadas em bancos. 

Na semana passada o executivo permanente mandou pintar de cor de laranja estes 
bancos. Deixo à sua consideração e de todos os marinhenses o gosto pela cor. 
Relevo apenas que pintaram apenas dois deles e o cimo dum terceiro, ficando os 
restantes por pintar. 
A Sra Presidente pode explicar o que se passou, e se está confortável com a imagem 
que ali está. 
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c. Proposta pela Mata Nacional de Leiria e Rio Lis 
Há muito que vimos reclamando com a inércia do estado relativamente ao Pinhal de 
Leiria e a poluição do Rio Lis. Após o incêndio de 2017 esta situação agravou-se com a 
ausência de reflorestação, a limpeza e manutenção das zonas não ardidas na Mata 
Nacional de Leiria, bem como na Mata do Casal da Lebre. Da mesma forma que 
continuam a adiar o problema da poluição do Rio Lis, que desagua na Praia da Vieira, e 
que por diversas vezes, termos levantado o problema e sugerido o envio para o 
Ministério Público das diversas evidências de crime ambiental decorrentes das análises à 
água e demais indícios. 
Perante este abandono do nosso concelho, está a fazer três anos que enviei uma carta 
ao então presidente do INCF, onde referia que se não tinha capacidades e meios para 
resolver o problema, então que se demitisse. Infelizmente estas nossas iniciativas não 
foram acompanhadas pela Sra. Presidente nem pela concelhia do PS. 
Ficamos agradados que o PS Local tenha agora despertado para o problema e se tenha 
colocado ao nosso lado. É pena que peque por tardio, mas já diz o ditado, mais vale 
tarde que nunca. 
Nunca pensámos estar tão de acordo com o comunicado da Concelhia do PS Marinha 
Grande, publicado na sua página do Facebook.com no dia 31 de Março de 2021, 
intitulado “Pelo Pinhal e Pelo Rio Lis, é preciso mudar!”, e congratulamo-nos por, agora, 
ser esta a posição da Sra. Presidente.  
Por que concordamos na generalidade com o texto, os vereadores do MPM sugerem que 
o mesmo seja colocado em forma de ofício (anexo a esta ata), e seja votado aqui na 
reunião de Câmara (tal como fizemos na reunião passada com as pescas, e que obteve 
bom resultado), para enviar para o Primeiro-Ministro e o Ministro do Ambiente.” 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte: 
 

• À Sr.ª Vereadora Alexandra – sobre os danos nas habitações da D. Diana e D. 
Helena referiu que as atendeu, e tendo em conta a forma como foi colocada a 
questão teve que se exaltar, coisa que não é habitual em si. Mas nesse atendimento 
ficou ainda a D. Helena.  
As Sr.ªs já receberam o relatório da Delegada de Saúde e das diligências a efetuar. 
Seguidamente leu partes do relatório, que é extenso. 
Ponto de situação atual: os edifícios abandonados causam problemas, mas não são 
a causa única. Já foi feita a desratização, que já não é problema, e o terreno em 
pousio, que é de um particular, que foi notificado e já fez a limpeza do mesmo. Por 
fim, está-se a tratar do procedimento para a demolição o mais rápido possível, e a 
limpeza do terreno, remoção dos entulhos e vedação do mesmo.  
No caso da D. Diana também é necessário fazer a manutenção das caleiras da casa. 

• Sobre os pedidos que lhe são feitos sobre as obras, a Sr.ª Vereadora Alexandra sabe 
que os pode encaminhar para si, deve fazê-lo e ele responderá, pois é o seu 
trabalho, é realmente pago para isso, e mais do que um trabalho é uma honra servir 
o concelho. 

• Árvore da Rua das Cavadinhas – a grua tem estado avariada, e só agora é que 
chegou. A árvore vai ser podada, assim como outras. 

• A Sr.ª Vereadora Ana questiona porque não se diz tudo de uma só vez ao Sr. Josué. 
O ideal é isso, mas às vezes, neste tipo de processos, muito complexos, as questões 
vão surgindo umas atrás das outras, daí os pedidos serem feitos por várias vezes. 

• Sobre o processo de S. Pedro, que foi retirado, tem que ir ver o que se passa. 
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• Cães vadios no Pero Neto – tem acompanhado com as Associações, já há muito 
tempo que não se punha esta questão, têm que estar atentos, e estão a desenvolver 
um espaço em conjunto com as Associações, para tratar deste tipo de animais. 

• Atendimento aos munícipes – tem-no feito presencialmente. 

• Largo da Passagem – o projeto está praticamente feito, tem sido acompanhado pelos 
moradores, através dos seus representantes, e pensa que talvez na próxima reunião 
se possa trazer aqui o projeto para apreciação. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os presentes e respondeu o 
seguinte: 
 

• O Dr. Pedro Jerónimo, não está presente na reunião porque como não há processos 
agendados da DDC entendeu que não era relevante a sua presença. 

• E-mail do Sr. Miguel Barosa – não sabe o que se passou, já pediu informação. 
Quando foi recebido, o ano passado, já a época balnear estava planeada, daí não ter 
sido aceite a sua sugestão. Também não concorda quando ele diz que a época 
balnear foi quase nula, porque foi muito rica. 
A Protur ia realizar o festival de cinema, mas acabou por não se realizar. 
Já foi eleita a Comissão Permanente do Conselho Municipal da Juventude, que 
começou a elaborar o regulamento, mas como alguns eram estudantes, foram para 
fora. Agora tem que se reativar. 

• Centro Azul – a Sr.ª Presidente vai falar, mas quer informar que já foi dada formação 
às técnicas que aí vão desenvolver atividades e dinamizá-lo. 

• Motoclube e distribuição de medicamentos – quando foi implementada a linha azul 
foram informados que as farmácias iriam fazê-lo. 

• Ribeira da Tábua – está agendada uma reunião para quarta-feira, mas ainda aguarda 
confirmação. 

• Cães – vão ser feitos cartazes para os dois Parques e também para o Parque do 
Bambi. 

• Vacinação – a Sr.ª Presidente vai informar, mas quer dizer que há dois centros em 
pleno e está-se a preparar o terceiro centro. 
 

• Festas da Cidade – sobre este assunto leu a seguinte informação: 
 

“As Festas da Cidade da Marinha Grande são o evento cultural mais marcante do concelho da 
Marinha Grande e têm registado um acréscimo de visitantes, contanto já com milhares de 
pessoas que nos visitam nesta altura. 
 
No ano de 2020, e devido à incerteza criada com a disseminação da Covid-19 e as restrições 
colocadas nos termos da lei, que determinaram a proibição de realização de grandes eventos 
até 30 de setembro, o evento foi cancelado, tendo sido opção contratar os artistas e adiar as 
suas atuações para 2021. 
 
Infelizmente, o ano de 2021 está a ser mais um ano de suspensão de eventos. Já foram 
canceladas as edições deste ano do NOS Primavera Sound, do Rock in Rio - Lisboa, do 
Festival do Crato, Marchas Populares de Lisboa e mais recentemente do EDP Cool Jazz, bem 
como aqui mais perto, a Feira de Leiria. 
 
Segundo o Decreto Lei n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que regulamenta o estado de 
emergência, neste momento, não é permitida a realização de festivais e espetáculos de 
natureza análoga.  
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De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13/03, que “Estabelece 
uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 
pandemia da doença COVID-19”, e caso não haja retrocessos, os grandes eventos exteriores e 
eventos interiores com diminuição de lotação vão ser permitidos a partir de 3 de maio. Mas 
surgem várias dúvidas, incluindo quais as regras sanitárias para que esses eventos possam 
ocorrer, que cumpre ao governo e à Direção-Geral da Saúde indicarem e que até à data não há 
qualquer informação. 
 
Ao longo destes últimos meses estudámos vários cenários e discutimos em grupos de trabalho, 
diferentes medidas que permitissem concretizar as Festas da Cidade.  
Como habitualmente, seria um grande evento de música, expressões culturais variadas, 
diversões, artesanato, gastronomia, atividades económicas e um forte apoio ao Movimento 
Associativo Marinhense. 
 
Um evento que contaria com dezenas de milhares de pessoas a acorrer ao Parque da Cerca, 
ao longo dos vários dias de realização do evento. 
 
Porém, chegada a data limite para iniciarmos a preparação do evento, encontramo-nos ainda 
em estado de emergência e sem garantias de que, em Junho, estejam reunidas as condições 
para concretizar o mesmo. 
 
A prevenção do contágio da COVID-19 e a contenção da pandemia entre a população da 
Marinha Grande, continua a ser uma prioridade da Câmara Municipal, em todas as suas 
iniciativas.  
 
Depois de já terem sido canceladas as Festas da Cidade em 2020, resta-nos garantir que 
faremos tudo para que, quando for possível fazer regressar este tipo de eventos, estejam 
asseguradas as condições indispensáveis em matéria de saúde pública. 
 
Nesse sentido e tendo em conta as incertezas que neste momento rodeiam os grandes 
espetáculos e que inviabilizam trabalhar com normalidade a preparação do evento, e porque 
entendermos que o compromisso com a saúde e segurança dos nossos munícipes, visitantes, 
artistas, Associações e colaboradores é e será sempre a nossa prioridade, entendemos que 
não estão reunidas as condições para realizar o evento adiando o mesmo para 2022.” 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Centro Escolar da Várzea – é uma obra que quer fazer, é uma requalificação e o 
financiamento é menor do que se fosse uma construção de raiz.  
Não houve concorrentes, os valores apresentados são elevadíssimos, e daí já aqui 
ter falado na possibilidade de se pedir um empréstimo ao Banco, uma vez que não 
há dinheiro em orçamento. O valor de base era cerca de 2 milhões de euros e o 
necessário é de 4 milhões de euros. É uma questão de enquadramento orçamental. 

• Piscinas – continua-se a trabalhar para se poder resolver a situação das piscinas de 
S. Pedro. 

• Centro Azul – a Sr.ª Vereadora já falou das atividades para o Verão, o edifício está 
muito bonito, o projeto é interno, já gostava de ter a obra executada há muito tempo, 
mas os Srs. Vereadores sabem quando é que a obra foi lançada. 

• Vacinas – estão administradas 4.944 vacinas. Esta semana serão vacinadas mais 
600 pessoas com a 1.ª dose e mais 900 com a 2.ª dose. Assim que cheguem mais 
vacinas já estarão preparados os espaços e também já foi assegurado um número 
maior de enfermeiros. 
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Esta situação só foi possível da colaboração com a ARS, o ACES Pinhal Litoral e o 
nosso Centro de Saúde. 
Relembrou o apetrechamento do Centro de Saúde com mais médicos e mais pessoal 
administrativo, com as obras que aí decorrem, da ligação da ARS e da autarquia, 
assim como a criação de 3 Unidades de Saúde Familiar.  
Se hoje há mais consultas e melhores condições no Centro de Saúde, a este 
executivo se deve, ao seu trabalho e esforço, que angariou os fundos necessários 
para a obra, e ao contrário do que se diz, este executivo tem trabalhado para a 
população, pois foi para isso que se propôs. 

• Estamos todos hoje aqui presentes porque ontem foram informados que os Srs. 
Vereadores do MpM estariam aqui presencialmente. Ponderou, e por isso quer 
agradecer a presença dos Chefes de Divisão, e como não havia tempo para preparar 
a reunião com uns na sala e outros não, daí estarem aqui todos presentes. 

• Cafetaria d’Arte – foi uma falha e já seguiu um e-mail de explicação, com o envio dos 
documentos, para perceberem que estavam prontos. 

• Floreiras do Atrium – o Atrium tem tido obras no r/c, para o IRN, e tentou-se dar uma 
melhor apresentação às floreiras e também aos bancos. A cor colocada também não 
considera que seja a adequada e já se deu nota disso aos serviços. Daí terem 
parado, e serão pintadas com a cor original. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou sobre os pagamentos a artistas para as 
Festas da Cidade. 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que o ano passado havia legislação para pagar 
50%, foi feito, não tem aqui o montante, e o combinado foi os contratos dos artistas passarem 
para 2022. 
 
 
A Sr.ª Presidente referiu, sobre o tempo dado aos munícipes para dialogarem, que o Sr. 
Vereador só hoje de manhã teve conhecimento das inscrições, e por isso não foi fácil fazer o 
levantamento, e como teve necessidade de fazer perguntas para se esclarecer as situações, 
daí ter permitido o diálogo com os munícipes. 
 
O Sr. Vereador Aurélio ferreira perguntou como fica a situação da sua proposta. 
A Sr.ª Presidente disse que vai ver, e se permitir, introduz-se antes da ordem do dia. 
 
 

 

 

 

 

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 16:25 horas às 16:45 horas. 
 
Antes de entrar na ordem do dia, a Sr.ª Presidente falou com o Sr. Vereador Aurélio Ferreira 
sobre a sua proposta e disse que desconhece as propostas de índole política, e que só lhe 
interessa a atividade camarária. 
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

 
1. Aprovação da ata n.º 42, da reunião extraordinária realizada no dia 21 de 

dezembro de 2020 
 
198 - Presente a ata n.º 42, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
21 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 unanimidade. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 43, da reunião ordinária realizada no dia 28 de dezembro 
de 2020 

 
199 - Presente a ata n.º 43, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 28 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 unanimidade. 
 
 

3. "Transferência de novas competências para os Órgãos Municipais – Exercício 
dessas competências no ano de 2021 no domínio da Ação Social" 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Que diligências já fez o Município para operacionalizar o processo de transferência de 
competências?” 
 
A Sr.ª Presidente referiu que há uma questão que para o executivo permanente é essencial: 
a reorganização dos serviços, daí que se tenha tomado esta decisão enquanto não se tiver a 
contratação do pessoal que está em concurso. Primeiro organiza-se a casa, para não se 
andar a fazer aos bocadinhos, e depois então assumem-se essas competências. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro entende que deveria haver um plano de aceitação 
gradual e não empurrar tudo para mais tarde. 
 
A Sr.ª Presidente disse que a opinião do executivo é que as competências que vierem 
tenham o acompanhamento interno adequado, e nesta altura não é viável. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
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200 - O Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, concretiza a transferência de competências 
para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais, no domínio da Ação Social. 
 
O Artigo 24.º do supracitado Decreto-Lei dispõe que: 
 

1 — O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
2 — Relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que 
não 
pretendam assumir as competências previstas no presente decreto-lei podem fazê-
lo mediante comunicação desse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais 
(DGAL), após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias após a 
publicação, no Diário da República, do despacho previsto no n.º 3 do artigo 16.º e 
das portarias referidas nos artigos 10.º e 11.º. 
3 — A DGAL informa o serviço competente da segurança social, no prazo de 30 dias 
corridos a contar do termo das datas de comunicação a que se refere o artigo anterior: 

a) De quais os municípios e entidades intermunicipais que não pretendem 
concretizar a transferência de competências em 2021; 
b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, de quais os municípios e entidades 
intermunicipais que não tenham procedido à comunicação a que se refere o artigo 
anterior. 

4 — Todas as competências previstas no presente decreto-lei consideram -se 
transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 
2022. 
 

Em 17 de março de 2021 foram publicadas em DR as Portarias: 
- 63/2021 - Regula o disposto nas alíneas a) e e) do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, nomeadamente os termos de operacionalização da 
transferência de competências, em matéria de serviço de atendimento e de acompanhamento 
social (SAAS) de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, para as 
câmaras municipais. 
- 64/2021 - Define, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 8.º do Decreto-Lei 
n.º 55/2020, de 12 de agosto, o exercício de competências de coordenação administrativa e 
financeira do programa de contratos locais de desenvolvimento social pelas autarquias locais. 
- 65/2021 - Estabelece os termos de operacionalização da transição de competências em 
matéria de celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do RSI 
para as câmaras municipais, tendo em consideração o disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 
3.º e no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto.  
- 66/2021 - Regula o disposto nas alíneas b), c) e i) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 
3.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, e o disposto na secção II do capítulo II do 
referido decreto-lei, designadamente a criação das cartas sociais municipais e 
supramunicipais e fixa os respetivos conteúdos, regras de atualização e de divulgação, bem 
como os procedimentos de revisão. 
 
Presente a informação dos serviços de Ação Social da Câmara Municipal, que apreciaram 
estes documentos, a Presidente da Câmara Municipal propõe que seja remetida à 
ratificação da Assembleia Municipal a proposta de NÃO ACEITAÇÃO das competências no 
domínio da Ação Social para o ano de 2021, previstas no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de 
agosto, por não se encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e 
funcionais necessárias para o seu pleno e responsável exercício. 
 
 
 

http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/ficheiros/?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=d5d3aa35-90ca-4458-819b-964bb657a22e&content_id=4483BD67-6645-4F1C-A232-BA149B5D4340&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2020-08-12185546
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/ficheiros/?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=d5d3aa35-90ca-4458-819b-964bb657a22e&content_id=4483BD67-6645-4F1C-A232-BA149B5D4340&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2020-08-12185546
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Mais propõe que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para 
produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 
do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
A presente deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos 
Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“O reforço do poder local e a descentralização de competências em tese é uma coisa muito 
boa, pelo menos para nós que acreditamos que as autarquias conseguem fazer mais com 
menos recursos e conhecem muito melhor os problemas dos cidadãos do nosso concelho. 
Poderá haver algumas dificuldades internas, dado o nível do modelo de funcionamento desta 
câmara, das opções políticas que têm tomado, a manifesta dificuldade de gestão, entre tantos 
mais problemas. 
 
A informação disponível existe apenas em abstrato. Não sabemos em concreto o que será 
transferido por cada diploma, bem como os recursos humanos, materiais e financeiros que 
necessitaremos para as executar. Tudo é uma nuvem sem clarificação, mas queremos decidir 
em consciência de que estamos a fazer o melhor para a nossa população. 
 
Há todo um trabalho preparatório, de planeamento, levantamento de custos, reorganização 
interna e de formação das equipas, redefinição de procedimentos com as entidades 
envolvidas que tem que rapidamente fazer-se, sob pena de em 2022 tudo cair nesta estrutura 
organizacional sem que nada esteja preparado. Este processo não pode ser adiado ad eterno, 
caso contrário instalar-se-á o caos quanto a matérias tão sensíveis quanto estas. 
 
Do ponto de vista genérico, sob condição de negociação de recursos humanos, financeiros e 
técnicos, somos favoráveis à descentralização de todas as competências. 
 
Por essa razão entendemos votar contra a proposta de deliberação de não exercer as 
competências no domínio da Ação Social- Exercício dessas competências no ano de 2021.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

4. Protocolo instalação, organização e funcionamento do Julgado de Paz do 
Agrupamento dos Concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e 
Porto de Mós, com competência no território de todos os municípios que o 
integram 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“O que aconteceu de 06/08/2019 até agora? 
Qual o critério que esteve na base da determinação da sede na Batalha? 
Onde vai ser instalada a delegação do julgado de paz da Marinha Grande?” 
 
A Sr.ª Presidente informou que o critério foi assumido na CIMRL, para começar a atividade 
na Batalha. Agora vai ser publicado no Diário da República, e depois a Marinha Grande terá 
um espaço e uma pessoa, na área jurídica, para receber os processos e os encaminhar, e 
futuramente se verá a questão de ter um Julgado de Paz na Marinha Grande, se se vier a 
justificar. 
Agora os processos serão julgados na Batalha, mas vão ser recebidos aqui. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou porque não temos a sede e só uma 
delegação administrativa. 
 
A Sr.ª Presidente disse que para já é só assim, conforme acordado na CIMRL, mas 
poderemos vir a ter a sede. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que continua a não compreender porque é que 
a Sr.ª Presidente considera justo e adequado que a sede seja na Batalha, quando diz que era 
uma ambição do PS. 
 
A Sr.ª Presidente disse que foi uma decisão regional, no âmbito ad CIMRL, e irá começar na 
Batalha. 
 
 
Presente parecer jurídico que esclarece que, sem prejuízo de se tratar de uma competência 
da Câmara Municipal, conforme o artigo 33º, n.º 1, alínea r), do RJAL, (colaborar no apoio a 
programas e projetos de interesse municipal em parceria com entidades da administração 
central), tal competência se encontra delegada pela Câmara Municipal na Sra. Presidente, por 
deliberação de 30.10.2017. 
 
Presente Protocolo assinado entre as Partes. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
 

5. Projeto de Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao 
Comércio e Empresas – Audiência de interessados – Deliberação final 

 
201 - A Câmara Municipal, em sua reunião de 15 de março de 2021, deliberou submeter a 
audiência dos interessados constituídos no procedimento, o Projeto de Regulamento do 
Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas, fixando o prazo de 30 
dias úteis, para o efeito.  
 
As duas entidades que se constituíram como interessadas –ACIMG-Associação Comercial e 
Industrial da Marinha Grande e AGAP-Associação de Clubes de Fitness e Saúde de Portugal-
Portugal Activo –foram notificadas, respetivamente, pelos ofícios S/640/2021 e S/641/2021, de 
18-03-2021, do teor da deliberação e para se pronunciarem sobre o projeto do FEMACE, no 
prazo máximo de 30 dias úteis a contar do recebimento das notificações. 
 
Ambas as entidades responderam à notificação por e-mail, com registo de entrada, 
respetivamente, E/3278/2021 e E/3223/2021, informando a Câmara Municipal nada terem a 
propor e confirmando a sua concordância com o projeto do FEMACE, estando assim 
preenchidos os requisitos legais, formais, necessários à submissão do Projeto de 
Regulamento a deliberação final da Câmara Municipal. 
 
A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e ao abrigo da competência 
conferida pela alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibera:  
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1. Submeter o Projeto de Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao 
Comércio e Empresas, que aqui se dá, para os devidos efeitos legais, por integralmente 
reproduzido, à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na 
alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, do mesmo RJAL.  
 
2. Aprovar a conversão da Nota Justificativa do Projeto de Regulamento, com a mesma 
redação, no Preâmbulo do mesmo.  
 
3. Aprovar o formulário da candidatura de acesso ao FEMACE, que aqui se dá por 
reproduzido e que fica anexo à ata.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

6. Resumo de Tesouraria do dia 29 de março de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e nove de março de dois mil 
e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
12.424.548,52€ (doze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito 
euros e cinquenta e dois cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

7. 4.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  

 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou o seguinte: 

• Porque se esvazia toda a verba para a Semana da Educação? 

• Porque se retira verba da adutora dos Altos Picotes? 
Por haver uma necessidade não se pode ir retirar verba a outras rubricas, aprovadas 
no orçamento.  
Isto é uma situação grave, não aceita esta justificação para uma modificação. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM colocaram as seguintes questões: 
“ - Vamos retirar 10.000,00 numa rubrica referente às despesas de mitigação do surto covid e 
reforço noutra, onde estamos a tirar e onde reforçamos? 
- Que equipamento de vai adquirir/reparar para o Mercado com 65.000€? 
- Alínea j) – refere um reforço para a ligação da Rua da Finlândia à Rua da Alemanha, ou seja, 
a Rua da Grécia.  
Mais ao meio desta rua existe um largo onde, quando a rua não tinha saída, os camiões 
davam a volta. Neste momento que a rua tem saída, não se justifica este largo sendo agora é 
usada para estacionamento desordenado.  
A questão que se coloca é a possibilidade de as edificações ficarem todas alinhadas, 
paralelas à rua. A empresa que faz frente com este largo está disponível para comprar. 
Gostaria de saber dessa possibilidade. 
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Em seguimento ao que conversámos, em anexo envio uma planta do google, com a zona 
pretendida, devidamente assinalada. Antigamente esta zona servia para os camiões poderem 
dar a volta. Actualmente, visto que a estrada já tem saída, é usada pelos nossos funcionários 
para estacionamento sem qualquer regra. 
Agradeço que, na próxima reunião de câmara, apresente a questão da possibilidade de 
compra desta área pela Bourbon.  
- Alínea m) – lamentamos a anulação de mais de 300.000€ na adutora dos Picotes-Marinha.  
Esta obra há décadas que é necessária. São sistemáticas as ruturas na conduta existente. 
Temos alertado e pedido insistentemente que se concretize a adutora dos Picotes- Marinha. 
Tendo em conta que a adjudicação desta obra foi em setembro passado, e dadas as 
condições atuais do mercado, com a escassez de matérias-primas e o consequente aumento, 
cada dia que passa esta obra vai ficar mais cara.  
Afinal qual a razão para que passados 7 meses ainda não tenha iniciado?” 
 
A Sr.ª Presidente informou, em relação à verba do Covid, que é passar de despesas 
correntes para despesas de capital. 
A verba para o mercado destina-se a adquirir uma máquina de lavar pisos. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que já tinha falado sobre a verba da Semana da 
Educação, e disse que quando em dezembro se fez o orçamento estava destinado fazer, mas 
quando se confinou em janeiro reuniu com os agrupamentos e constatou-se que não havia 
condições para a realizar, daí estar-se a esvaziar a verba. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino confirmou essa informação, mas embora não se realize a 
Semana, considera que a verba poderia ser utilizada para ações no âmbito da educação e 
não estar a esvaziá-la para ações que não são para a educação, o que desvirtua o orçamento 
aprovado há três meses e meio. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou, sobre a verba retirada da adutora, que esta é para 
fazer, só que ainda não começou, e isto são verbas que já não vão ser utilizadas este ano. A 
obra ainda não arrancou, a empresa tem tido problemas com os materiais, e este valor é um 
valor que sobrará em 2021, e será para aplicar em outras obras, é dentro do mesmo 
“universo”. 
Voltou a reforçar que a adutora é para fazer, mas há essa dificuldade das empresas sempre 
que as obras envolvem estruturas metálicas.  
O tempo que passou tem a ver com este aspeto e também com o visto do Tribunal de Contas. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou se a responsabilidade por ainda não ter 
começado a obra é então da empresa. 
 
A Sr.ª Presidente pediu ao Sr. Vereador para não ficar com essa ideia, porque a 
responsabilidade é de todo o tempo que decorreu no processo administrativo, e depois havia 
a marcação para a consignação no dia 1 de abril, e desde aí é que há esta questão com a 
empresa. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que uma parte da verba retirada da educação, na 
reunião de 15 de março, foi para os alunos carenciados. 
 
 
Esclarecidas as questões, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
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202 - Presente proposta da 4.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
3.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2021 no valor de 526.484,00 euros nos 
reforços e de 526.484,00 euros nas anulações. 
2.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021 no valor de 315.885,00 
euros nos reforços e de 325.885,00 euros nas anulações. 
3.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2021 no valor de 176.539,00 euros 
nos reforços e de 166.539,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 4.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de alteração, constituída 
pela 2.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021 e 3.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. 
 
 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 

8. P.A. N.º 15/2016-AP/DISU - Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 
produzidos no concelho da Marinha Grande - Aprovação de serviços a menos e 
liberação de cauções  

 
203 - Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 23 de junho de 2016 foi 
adjudicado o P.A. N.º 15/2016-AP/DISU, com o objeto “Recolha e transporte de resíduos 
sólidos urbanos produzidos no concelho da Marinha Grande”, com a duração de 54 meses, à 
empresa SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A., NIPC 503 210 560, pelo 
valor total de 1.772.440,10 euros (um milhão, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e 
quarenta euros e dez cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal, por ser a proposta com o 
mais baixo preço e que a 01/08/2016 foi celebrado o contrato n.º 52/2016, entre a autarquia e 
a empresa SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 
 
Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 21/12/2020 e de 27/01/2021 
foram aprovados serviços a mais no âmbito do contrato n.º 52/2016, no valor de 38.993,31 
euros, acrescidos de IVA, nos termos do artigo 371.º n.º 1, por remissão do n.º 6 do art.º 
454.º, ambos do CCP, tendo sido celebrado, a 03/02/2021, o contrato n.º 06/2021, entre a 
autarquia e a empresa SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 



 

Página 21 de 54 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 12/04/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 11 

 
 
 
 
 
 
 
Considerando que no âmbito do contrato n.º 52/2016 a SUMA - SERVIÇOS URBANOS E 
MEIO AMBIENTE, S.A., prestou caução no valor de 88.622,01 euros, mediante garantia 
bancária n.º 9140.042478.293, emitida pela Caixa Geral de Depósitos a 29/06/2016. 
 
Considerando que no âmbito do contrato de serviços a mais, com o n.º 06/2021 a SUMA - 
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A., prestou caução no valor de 2.511,42 euros, 
mediante seguro-caução, n.º 7-00000041-043, emitido por Abarca – Companhia de Seguros, 
S.A., a 05/01/2021. 
 
Considerando que os serviços da Divisão de Qualidade de Vida, através da informação 
CR.20/2021, datada de 06/04/2021, que se anexa, informaram que os contratos celebrados no 
âmbito do P.A. N.º 15/2016-AP/DISU, foram cumpridos nos termos em que foram celebrados 
e que todas as faturas dos serviços prestados foram recebidas e confirmadas, não existindo 
serviços por faturar pelo que se encontra concluída a sua execução física, e 
consequentemente as cauções prestadas pelo co contratante no âmbito do referido processo 
de aquisição reúnem condições para ser liberadas, o que é atestado por informação dos 
serviços de contabilidade. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisado o processo, concordando com a informação 
CR.20/2021 da DQV, delibera proceder à aprovação de serviços a menos do P.A. N.º 
15/2016-AP/DISU – “Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no 
concelho da Marinha Grande”, de acordo com o artigo 379.º aplicável por remissão do 
artigo 454.º, n.º 6, ambos do Código dos Contratos Públicos, no montante de 21.620,61 
euros. 
 
Mais delibera autorizar, de acordo com o artigo 295.º do Código dos Contratos 
Públicos, a liberação das cauções prestadas, no âmbito do P.A. N.º 15/2016-AP/DISU, 
pelo cocontratante SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A., 
designadamente: 
 
✓ Caução no valor de 88.622,01 euros, prestada mediante garantia bancária, n.º 

9140.042478.293, emitida pela Caixa Geral de Depósitos a 29/06/2016. 
✓ Caução no valor de 2.511,42 euros, prestada mediante seguro-caução, n.º 17-

00000041-043, emitido por Abarca – Companhia de Seguros, S.A. a 05/01/2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

9. Proposta de revogação da deliberação da Assembleia Municipal de 16 de 
setembro de 2019 referente à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande e ao estabelecimento de medidas preventivas – Bollinghäus 
Steel, S.A. 

 
204 - Presente informação jurídica datada de 06-04-2021, com o título “Revogação da 
deliberação da Assembleia Municipal de 16 de setembro de 2019 que suspendeu 
parcialmente o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e estabeleceu e medidas 
preventivas – Bollinghäus Steel, S.A.” 
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Presente documento apresentado por Bollinghäus Steel, S.A, datado de 05-04-2021. 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e tal como propôs à Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio, na sua redação atual – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT) - a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande 
(PDMMG), numa área  de 47.590,00 m2, localizada na Travessa da Indústria, n.º 6, na 
Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, de modo a viabilizar a 
ampliação da unidade industrial, propriedade Bollinghäus Steel, S.A., para albergar um 
novo equipamento industrial e o estabelecimento de medidas preventivas para a 
referida área, tendo a mesma tomado uma deliberação nesse sentido, na sua sessão 
ordinária de 16-09-2019, delibera propor-lhe a sua revogação, ao abrigo da alínea a) do 
n.º 3 do artigo 141.º do mencionado diploma, pelos fundamentos de facto e de direito, 
constantes da informação jurídica de 06-04-2021, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, passa a fazer parte integrante da presente deliberação e se anexa.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 

10. Req.º nº 1132/210, datado de 20/10/2020 - Proc.º n.º 404/20, datado de 20/10/2020 
- Bruno Miguel de Sousa Ferreira 

 
205 - Presente requerimento n.º 1132/20, datado de 2020/10/20, constante do proc. n.º 
404/20, em nome de Bruno Miguel de Sousa Ferreira, relativo ao  pedido de  informação  
prévia referente  à viabilidade de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação”,  a  levar  a  efeito  sobre  um  prédio rústico, sito na Travessa da Cancela, lugar de 
Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 1119 e inscrito na matriz predial rústica da freguesia 
de Marinha Grande sob o artigo número 10785. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/01/21,  que  refere  que  o  pedido  de  
informação prévia  apresentado,  não  é  viável,  visto  que,  em  eventual  pedido  de  
licenciamento  a  apresentar  nos moldes  propostos,  o  mesmo  seria  passível  de  
indeferimento,  fundamentado  nos  termos  do  disposto  na alínea a)do n.º 1do  art.º 24.ºdo 
Regime  Jurídico  da  Urbanização  e  Edificação -RJUE,  aprovado  pelo Decreto-lei n.º 
555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, por violar 
normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o n.º 10 do art.º 5.º do 
regulamento do Plano Diretor Municipal, ao apresentar uma área bruta total de construção de 
319,93m2, superior à área bruta  de  construção  máxima  permitida  de  279,75m2,  
resultando  num  índice  de  construção  bruto  de 0,2859, superior ao índice de construção 
bruto máximo permitido de 0,25. 
 
Após a análise do pedido de informação prévia relativo à viabilidade de “Construção de 
uma moradia unifamiliar e  muros  de  vedação”,  a  levar  a  efeito  sobre  um  prédio  
rústico,  sito na  Travessa  da Cancela, lugar  de Escoura, freguesia  e  concelho  de  
Marinha  Grande,  descrito  na  Conservatória  do Registo  Predial  de  Marinha  Grande  
sob  o  número  1119 e  inscrito  na  matriz  predial  rústica  sob  o  artigo número 10785, 
em nome de Bruno Miguel de Sousa Ferreira, bem  como  do  parecer  técnico  que  
sobre ele  recaiu,  datado  de  2021/01/21,  a  Câmara  Municipal  delibera: 
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Informar ser INVIÁVEL a pretensão requerida, visto que, num eventual pedido de 
licenciamento a apresentar nos termos propostos, o mesmo seria passível de 
indeferimento, fundamentado nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º. 24.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação -RJUE, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
555/99, de  16/12, alterado  e  republicado  pelo  Decreto-Lei  n.º  136/2014,  de  09/09,  
por violar  normas legais  e regulamentares  aplicáveis, designadamente  o  n.º  10  do  
art.º  5.º do  regulamento do  Plano  Diretor Municipal, ao  apresentar  uma  área  bruta  
total  de  construção de 319,93m2,  superior  à  área  bruta  de construção  máxima  
permitida  de  279,75m2,  resultando  num  índice  de  construção  bruto  de  0,2859, 
superior ao índice de construção bruto máximo permitido de 0,25. 
 
Mais delibera informar o requerente que: 
1. Nos termos do disposto no n.º 4 do art.º. 16.º do RJUE, a eventual viabilidade da 
pretensão, depende do cumprimento de todos os indicadores urbanísticos definidos no 
n.º 10 do art.º 5.º do regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, 
nomeadamente apresentando uma redução da área total de construção, por forma a 
garantir o índice de construção bruto máximo de 0,25 a que se encontra sujeita. 
2. Caso seja apresentado pedido de licenciamento para o prédio em causa, o passeio 
deverá ser executado em blocos de betão com as dimensões de 0,10mx 0,20m x 0,06m, 
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 na zona das entradas 
deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil com cantos de 
acabamento.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Req.º nº 194/21, datado de 15/03/2021 - Proc.º n.º 274/20, datado de 12/08/2020 - 
Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

 
206 - Presente requerimento n.º 194/21, datado de 2021/03/15, constante do processo 
camarário n.º 274/20, em  nome  de Maria  Odete  Paiva  Carqueijeiro – Cabeça  de  Casal  
da  Herança  de,  com  o  NIF 745835520, relativo ao pedido de licenciamento da obra de 
“Legalização da alteração e ampliação de habitação unifamiliar, garagem, anexos e muros de 
vedação” existente,  localizada  num  prédio  urbano  sito  na  rua  dos  Pinheiros,  n.º  5,  
lugar  de  Serraria, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8236 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 2643, da referida freguesia. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/04/06, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, bem como do parecer técnico datado de 2021/04/06, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação –
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Legalização  da  alteração  e  ampliação  de habitação  
unifamiliar,  garagem,  anexos  e  muros  de  vedação” existente, localizada num prédio 
urbano sito na rua dos Pinheiros, n.º 5, lugar  de  Serraria,  freguesia  de  Vieira  de  
Leiria,  concelho  de Marinha Grande, descrito na  Conservatória do Registo Predial de  
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Marinha Grande sob o número 8236 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 2643, em nome de Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da 
Herança de, com o NIF 745835520. 
 
Mais delibera informar requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art.º 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

12. Req.º nº 554/20, datado de 27/05/82020 - Proc.º n.º 145/20, datado de 27/05/2020 - 
Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda. 

 
207 - Presente requerimento n.º 554/20, datado de 2020/05/27, constante do processo 
camarário n.º 145/20, subscrito por Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda., com 
o NIPC 500268355, com sede em Estrada de Leiria, n.º 233 – Fração J – edifício Cristal Park, 
Apartado 87, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento 
da obra de “Construção de Edifício de Habitação Multifamiliar”, a levar a efeito no Lote n.º 
8 do Loteamento Urbano sito no lugar de Matos, Avenida do Vidreiro, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 18965 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20224-P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/04/06 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 Multifamiliar”, a levar a 
efeito no Lote n.º 8 do Loteamento Urbano sito no lugar de Matos, Avenida do Vidreiro, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 18965 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 20224-P, com o número de processo 145/20, com data de entrada em 
2020/05/27, apresentado por Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda., com o 
NIPC 500268355, com sede em Estrada de Leiria, n.º 233 – Fração J – edifício Cristal 
Park, Apartado 87, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
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. 
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13. Req.º nº 553/20, datado de 27/05/2020 - Proc.º n.º 144/20, datado de 27/05/2020 - 
Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda. 

 
208 - Presente requerimento n.º 553/20, datado de 2020/05/27, constante do processo 
camarário n.º 144/20, subscrito por Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda., com 
o NIPC 500268355, com sede em Estrada de Leiria, n.º 233 – Fração J – edifício Cristal Park, 
Apartado 87, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento 
da obra de “Construção de Edifício de Habitação Multifamiliar”, a levar a efeito no Lote n.º 
5 do Loteamento Urbano sito no lugar de Matos, Avenida do Vidreiro, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 14447 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20223-P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/04/06 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 Multifamiliar”, a levar a 
efeito no Lote n.º 5 do Loteamento Urbano sito no lugar de Matos, Avenida do Vidreiro, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 14447 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 20223-P, com o número de processo 144/20, com data de entrada em 
2020/05/27, apresentado por Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda., com o 
NIPC 500268355, com sede em Estrada de Leiria, n.º 233 – Fração J – edifício Cristal 
Park, Apartado 87, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
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. 
 
 

14. Req.º nº 1328/20, datado de 15/12/2020 - Proc.º n.º 505/20, datado de 15/12/2020 - 
Micael Lavajo Vieira e Andreia Alexandre Gaspar Alexandre Vieira 

 
209 - Presente  requerimento  n.º 1328/20,  datado  de  2020/12/15,  constante  do  processo  
camarário  n.º 505/20,  subscrito  por Micael  Lavajo  Vieira, e por Andreia  Alexandre 
Gaspar  Alexandre  Vieira, referente ao pedido de licenciamento da  obra  de “Legalização 
da  Alteração  e  Ampliação  de  Moradia  Unifamiliar e  Muros  de  Vedação”, incluindo a 
obra de “Ampliação de Morada e Anexo”, a incidir sobre um conjunto de dois prédios, um 
urbano e  outro  rústico, sitos na  rua do  Lavadouro,  n.º  15,  freguesia de  Moita, concelho  
de  Marinha Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob os 
números 639 e 356, e inscritos na matriz predial urbana sob o artigo número 541 e na matriz 
predial rústica sob o artigo número 2069, respetivamente. 
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Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/04/05, 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 “Legalização da  Alteração  e  Ampliação  de Moradia 
Unifamiliar e Muros de Vedação”, incluindo a obra de “Ampliação de Morada e Anexo”, 
a incidir sobre um conjunto de dois prédios, um urbano e outro rústico, sitos na rua do 
Lavadouro, n.º 15, freguesia de  Moita, concelho  de  Marinha  Grande,  descritos na  
Conservatória  do  Registo  Predial  de Alcobaça sob  os números 639 e 356,  e inscritos 
na  matriz  predial  urbana  sob  o  artigo  número 541  e na matriz  predial  rústica  sob  
o  artigo número  2069,  respetivamente,  com  o  número  de  processo 505/20,  com  
data  de entrada em 2020/12/15, apresentado por Micael Lavajo Vieira, e por Andreia 
Alexandre Gaspar Alexandre Vieira. 
 
Mais delibera informar os requerentes que: 
1.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. 
2.Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da autorização de 
utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Req.º nº 1034/20, datado de 24/09/2020 - Proc.º n.º 184/20, datado de 22/06/2020 - 
Hélder Manuel da Rama Úrsula 

 
210 - Presente requerimento apresentado por Hélder Manuel da Rama Úrsula, com o registo 
de entrada n.º 1034/20, de 24-09-2020, em que solicita que o conteúdo do ofício camarário 
com o n.º 473/20, de 01-09-2020, seja dado sem efeito e, consequentemente, arquivado o 
respetivo processo; 
 
Presentes pareceres jurídicos datados de 18-11-2020 e 25-02-202 e parecer técnico de 11-01-
2021, sobre o assunto. 
 
Considerando que: 
 
- Por requerimento registado sob o n.º 1034/20 de 24-09-2020, Hélder Manuel da Rama 
Úrsula, titular do processo n.º 179/19, referente ao licenciamento de uma moradia unifamiliar e 
muros de vedação, a construir  num  prédio  sito  na  Rua  José  Pereira,  Lugar  da  Amieira,  
Freguesia  e  Concelho  da  Marinha Grande,  veio,  na  sequência  do  recebimento do  ofício  
camarário  com  o  n.º  473/20,  de  01-09-2020, solicitar que o conteúdo do mesmo fosse 
dado sem efeito e, consequentemente, arquivado o respetivo processo; 
 
- O conteúdo do referido ofício dizia respeito à necessidade de o interessado corrigir o projeto 
de obras de urbanização, por ele apresentado, a coberto do requerimento o com o registo de  
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entrada n.º 664/20, de 22-06-020, referente ao prolongamento do ramal de abastecimento de 
água, por a dita Rua José Pereira não se encontrar servida por essa infraestrutura; 
 
- O procedimento concursal com n.º 09/2020, denominado “Rede de abastecimento de água 
da Amieira –Fase 2“, que tramita nesta Câmara Municipal, contempla a execução da rede de 
água na aludida rua, encontrando-se o contrato a celebrar, de acordo com informação datada 
de0 1-04-2021, prestada pela Divisão Jurídica e de Apoio, a aguardar o visto do Tribunal de 
Contas; 
 
- Em 11-01-2021, os serviços técnicos produziram uma informação em que, de modo 
expresso, referem que os trabalhos de execução daquela rede de água serão iniciados, 
brevemente, não havendo necessidade de o interessado executar as ditas obras de 
urbanização, referentes ao prolongamento do ramal de abastecimento de água; 
 
- Nessas circunstâncias, a finalidade a que se destinava o processo de obras de urbanização 
deixou de existir, pelo que o mesmo passou a ser inútil. 
 
A Câmara Municipal delibera DECLARAR EXTINTO, ao abrigo do n.º 1 do artigo 95.º do 
Código do Procedimento Administrativo, o procedimento referente ao licenciamento 
das obras de urbanização, de prolongamento da rede de água, na Rua José Pereira, da 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, cujo titular é Hélder Manuel da Rama Úrsula 
por o local, onde será erigida a sua moradia, passar, em breve, a estar dotado da rede 
de abastecimento de água, infraestrutura a executar pelo Município. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 623/20, datado de 12/06/2020 - Proc.º n.º 179/19, datado de 17/05/2019 - 
Hélder Manuel da Rama Úrsula 

 
211 - Presente  requerimento  n.º 623/20,  datado  de  2020/06/12,  constante  do  processo  
camarário  n.º 179/19, subscrito por Hélder Manuel da Rama Úrsula, 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  José  Pereira, lugar  de  Amieira, freguesia e  
concelho  de  Marinha  Grande,  descrito  na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 15789 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 
11062. 
 
Presente  requerimento  n.º 1034/20,  datado  de  2020/09/24, constante  do  processo  
camarário  n.º 184/20, subscrito  por Hélder Manuel da Rama Úrsula, pelo  qual  é  solicitada 
a  desistência  e  arquivamento  do processo   n.º   184/20,   relativo ao   pedido de   
licenciamento   das obras de urbanização referentes   à infraestrutura  de “Ampliação  da  
conduta  de  abastecimento  de água”, tendo  em  vista  dotar  o  prédio da rede de 
abastecimento de água, alegando ter tido conhecimento que se encontra a decorrer o 
procedimento relativo à execução, por parte da Câmara Municipal, da “Rede de 
abastecimento de água da Amieira”. 
 
Presente proposta de deliberação recaída sobre o processo n.º 184/20, relativo ao pedido de 
licenciamento das referidas obras de urbanização, declarando extinto o respetivo 
procedimento, pelo facto do local onde se pretende erigir a moradia, passar, em breve, a estar 
dotado da rede de abastecimento de água, infraestrutura a executar pelo Município. 
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Presentes pareceres técnicos dos serviços sobre a pretensão, nomeadamente, parecer do 
gestor de procedimento quanto ao projeto de arquitetura, bem como do técnico que apreciou 
os 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 uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre 
um prédio rústico, sito na rua José Pereira, lugar de Amieira, freguesia e concelho de  
Marinha  Grande,  descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial  de  Marinha  Grande  
sob  o  número 15789 e inscrito  na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 
11062,  com  o  número  de  processo 179/19, com  data  de  entrada  em  2019/05/17,  
apresentado  por Hélder Manuel da Rama Úrsula, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema confinante com a rua José Pereira, 
através da colocação de blocos de betão de betão, com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após a execução da camada de base em tout-venant com 0,15m 
de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 30,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante  com  a rua José  Pereira,  conforme  configuração  
constante  da  peça  gráfica  correspondente  à “Planta de Implantação – Arranjos 
Exteriores”, com o número “02”, datada de “30-04-2019”, entregue a coberto  do 
requerimento n.º 870/19,  datado  de  2019/05/17,  ficando  a  emissão  da  
Autorização  de Utilização,  condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do 
RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão 
do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
Mais delibera informar requerente que a concessão da autorização de utilização ficará 
condicionada à verificação de que o prédio já se encontra dotado da rede de 
abastecimento de água, uma vez que se declarou extinto o procedimento respeitante ao 
licenciamento da obra de urbanização respeitante ao prolongamento do ramal de 
abastecimento de água, condicionante da aprovação do presente processo, uma vez 
que a infraestrutura será executada pelo Município, conforme deliberação tomada no 
processo 184/20. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. Req.º nº 210/21, datado de 22/03/2021 - Proc.º n.º 106/20, datado de 14/04/2020 - 
Liliana Patrícia Ferreira Fidalgo 

 
212 - Presente requerimento n.º 210/21, datado de 2021/03/22, constante do processo 
camarário n.º 106/20, subscrito  por Liliana Patrícia Ferreira Fidalgo, referente  ao  pedido  
de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros 
de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua João Fresco, lugar de Pedra de 
Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial  
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de Marinha Grande sob o número 14466 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 10908, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada 
de 2020/11/16. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/25, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art.  23.º do  Regime  Jurídico  da  Urbanização  e  Edificação –
RJUE,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  555/99,  de  16/12,  alterado  e  republicado  pelo  
Decreto-Lei  n.º 136/2014, de 09/09, o  pedido  de  licenciamento  da  obra  de 
“Construção  de  uma  moradia  unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a incidir sobre 
um prédio rústico, sito na rua João Fresco, lugar de Pedra de  Cima,  freguesia  e  
concelho  de  Marinha  Grande,  descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial  de 
Marinha Grande sob o número 14466 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 10908, com o número de processo 106/20, com data de entrada em 2020/04/14, 
apresentado por Liliana Patrícia Ferreira Fidalgo, com os seguintes condicionalismos: 
 
1.Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua João 
Fresco, com a largura de 1,60m, em blocos de betão com as dimensões de 
0,10mX0,20mX0,06m, após execução de camada de base em “tout-venant”com 0,15m 
de espessura.   
O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e na zona das 
entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral com 
cantos de acabamento. 
2.Cedência  para  domínio  público  da  faixa  de  terreno  com  a  área  de  40,00m2,  ao  
longo  da  frente  do prédio  confinante  com  a  rua  João  Fresco,  conforme  
configuração  constante  da  peça  gráfica correspondente  à “IMPLANTAÇÃO  E  
ARRANJOS  EXTERIORES”,  com  o  número  “02A”,  datada  de “10_2020”,  entregue  a  
coberto  do  requerimento  n.º  1148/20,  datado  de  2020/10/22,  ficando  a emissão  da  
Autorização  de  Utilização,  condicionada  à  apresentação  de  certidão  emitida  pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos 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 321/20, datado de 26/02/2020 - Proc.º n.º 381/19, datado de 11/10/2019 - 
António José Pedro Ventura e Ana Margarida Lino da Silva Ventura 

 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação, uma vez que 
comunicou o seu impedimento, dado que se trata de familiares. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do Código do 
Procedimento Administrativo. 
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213 - Presente requerimento n.º 321/20, datado de 2020/02/26, constante do processo 
camarário n.º 381/19, em nome de António José Pedro Ventura, e por Ana Margarida Lino 
da Silva Ventura, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação 
de habitação unifamiliar e muros de vedação e construção de piscina”, a levar a efeito 
sobre um prédio urbano sito na rua D. Fernando I, n.º 6, lugar  de  São  Pedro  de  Moel, 
freguesia  e  concelho  de  Marinha  Grande,  descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial  
de  Marinha Grande  sob  o  número 20706  e  inscrito  na  respetiva  matriz  predial  urbana  
sob  o  artigo  número  3207, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2021/03/29. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/04/05, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art.23.º do  Regime  Jurídico  da  Urbanização  e  Edificação –
RJUE,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  555/99,  de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Alteração e 
ampliação de habitação unifamiliar e muros de vedação e construção de piscina”, a 
levar a efeito sobre um prédio urbano sito na rua D. Fernando  I,  n.º  6,  lugar  de  São  
Pedro  de  Moel,  freguesia  e  concelho  de  Marinha  Grande,  descrito  na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20706 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 3207, apresentado por António  
José  Pedro  Ventura, e  por Ana  Margarida  Lino  da Silva Ventura. 
 
Mais delibera informar os requerentes dos seguintes aspetos: 
1.Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverão, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2.Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 94.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande em vigor, as obras de 
construção civil nas praias de São Pedro de Moel, Praia da Vieira de Leiria e Água de 
Madeiros, são suspensas do dia 1 de julho a 31 de agosto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

19. Req.º nº 161/21, datado de 04/03/2021 - Proc.º n.º 443/20, datado de 03/11/2020 – 
Aqueciliz, S.A. 

 
214 - Presente pedido com o registo n.º 161/21, datado de 04/03/2021, relativo a obras de 
urbanização, a realizar no Km 10+139 da EN 242, na Embra, nos prédios registados na 
Conservatória do Registo Predial com o n.º 751 e 770, inscritos respetivamente na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 966 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1270, que se 
reportam ao processo de licenciamento n.º 443/20, com data de entrada de 03/11/2020, 
apresentado por Aqueciliz S.A., com o NIPC 504593790, com sede na rua das Flores, n.º 1, 
Grinde, freguesia de Caranguejeira e concelho de Leiria; 
 
Presente parecer favorável da Infraestruturas de Portugal, IP, datado de 01/09/2020, 
comunicado pelo ofício com a referência n.º 2786483-007; 
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Presente informação técnica, datada de 19/02/2021, que atesta encontrarem-se os projetos 
relativos às obras de urbanização apresentados em condições de serem aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 06/04/2021, 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 urbanização, a realizar no Km 10+139 da EN 242, na Embra, nos prédios 
registados na Conservatória do Registo Predial com o n.º 751 e 770, inscritos 
respetivamente na matriz predial urbana sob o artigo n.º 966 e na matriz predial rústica 
sob o artigo n.º 1270, que se reportam ao processo de licenciamento n.º 443/20, com 
data de entrada de 03/11/2020, apresentado por Aqueciliz S.A., com o NIPC 504593790, 
com sede na rua das Flores, n.º 1, Grinde, freguesia de Caranguejeira e concelho de 
Leiria. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano 
a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando para o 
efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, deverá 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.- Deverá apresentar caução para a garantia da boa execução das obras de 
urbanização, nos termos do disposto no artigo 54º do RJUE, no valor de 195.166,91 € 
(cento e noventa e cinco mil, cento e sessenta e seis euros e noventa e um cêntimos); 
4.- Após conclusão dos trabalhos, deverão ser apresentadas as respetivas Telas Finais. 
Delibera, igualmente, deferir a minuta de contrato de obras de urbanização anexa ao 
presente processo, cujo texto se transcreve: 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE URBANIZAÇÃO 
(Celebrado ao abrigo do n.º 3 do artigo 25.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). 
 
Considerandos 
 
1- AQUECILIZ SA, com o NIPC 504593790, com sede na rua das Flores, n.º 1, Grinde, 
freguesia de Caranguejeira e concelho de Leiria, é titular do prédio registado na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 770, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 1270, sito em Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
2- Através do requerimento n.º 1350/18, registado em 23/07/2018, constante do processo 
administrativo n.º 299/18, solicitaram licença para construção de um edifício para comércio, 
serviços e armazéns, assim como muros de vedação no terreno referido no número anterior; 
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3- De acordo com o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, o terreno em que pretendem 
erigir a unidade industrial situa-se em área urbanizável do Aglomerado Urbano da Marinha 
Grande - Restante Área Urbana, confinando a norte com a Estrada Nacional EN 242; 
 
4- Nos termos da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, que aprovou o novo Estatuto das Estradas da 
Rede Rodoviária Nacional, o terreno em causa encontra-se abrangido pela área de jurisdição 
rodoviária, sendo que, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 42º deste diploma 
legal, a realização de obras ou atividades nesta área fica sujeita a autorização da 
administração rodoviária; 

 
5- A autorização para a realização da operação urbanística foi solicitada pela requerente à 
administração rodoviária a 10/08/2020, englobando a pretensão de construção, no terreno 
situado a poente, de uma estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), apresentada por 
PRIMAWORLD, S.A., com o NIPC 508813980, com sede na rua das Flores, n.º 29, Grinde, 
freguesia de Caranguejeira e concelho de Leiria, a que corresponde o processo administrativo 
n.º 345/20, assim como um conjunto de intervenções ao nível das infraestruturas de apoio e de 
acesso em comum às duas pretensões; 

 
6- Pelo ofício com a referência n.º 2786483-007, datado de 01/09/2020, a administração 
rodoviária emitiu parecer favorável às edificações pretendidas, assim como às intervenções ao 
nível das infraestruturas respetivas; 

 
7- Neste contexto, a requerente apresentou, com o pedido n.º 1202/20, datado de 03/11/2020, 
o processo de obras de urbanização a que corresponde o processo administrativo n.º 443/20, 
que prevê a execução das obras de acesso a partir da EN 242, assim como as redes de 
abastecimento de água, saneamento, distribuição elétrica, telecomunicações e águas pluviais, 
assumindo a realização das obras de infraestruturas necessárias ao funcionamento dos 
edifícios constantes nas duas pretensões, constando no mesmo autorização de 
PRIMAWORLD, S.A. para utilização dos seus terrenos no âmbito da realização das obras de 
urbanização em causa; 

 
8- O processo camarário n.º 443/20, relativo às obras de urbanização, esteve presente na 
reunião de Câmara Municipal de 12 de abril de 2021, tendo sido aprovado. 
 
Outorgantes 
 
Entre 
 
CIDÁLIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA FERREIRA, com domicílio profissional na freguesia e 
concelho da Marinha Grande, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Marinha 
Grande e em representação do Município da Marinha Grande, com o NIPC 505 776 758, 
adiante designado por PRIMEIRA OUTORGANTE; 
 
E 
 
___________________________, na qualidade de Administrador(es) da sociedade 
AQUECILIZ SA, com o NIPC 504593790, com sede na rua das Flores, n.º 1, Grinde, freguesia 
de Caranguejeira e concelho de Leiria, adiante designados por SEGUNDOS OUTORGANTES;  
É celebrado, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 25º do RJUE, o 
seguinte contrato de urbanização: 
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CLÁUSULA 1ª 
(Objeto) 

O presente contrato tem como objeto a contratualização das obrigações assumidas pelos 
SEGUNDOS OUTORGANTES, no âmbito da operação urbanística relativa à obra de 
construção de um edifício destinado a comércio, serviços e armazéns e muros, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 770 e inscrito na 
matriz predial rústica da freguesia da Marinha Grande sob artigo n.º 1270, sito em Comeira, 
Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande e consequente redução proporcional das 
taxas por realização das necessárias infraestruturas urbanísticas.  
 

CLÁUSULA 2ª 
(Obrigações da 2.ª outorgante) 

OS SEGUNDOS OUTORGANTES obrigam-se a proceder à execução das obras de 
urbanização, relativas ao acesso à sua propriedade, que se desenvolvem na margem sul da 
EN 242, ao Km 10+139, na frente norte do prédio identificado na cláusula 1ª.   

 
CLÁUSULA 3ª 

(Obras) 
As obras mencionadas na cláusula anterior são as constantes dos projetos específicos 
apresentados pelos requerimentos n.º 1202/20 de 03/11/2020, 78/21, de 27/01/2021 e 161/21, 
de 04/03/2021, que fazem parte integrante do processo administrativo de licenciamento de 
obras de urbanização com o n.º 443/20, em nome da sociedade representada pelos 
SEGUNDOS OUTORGANTES, aprovado em reunião da Câmara Municipal da Marinha Grande 
de 12 de abril de 2021. 
  

CLÁUSULA 4ª 
(Valor das obras) 

1- O valor das obras a realizar é de 195.166,91 € (cento e noventa e sete mil, cento e sessenta 
e seis euros e noventa e um cêntimos). 
2- O valor mencionado no número anterior é fixo e independente de quaisquer alterações que 
ocorram no decurso das obras objeto do presente contrato. 
 

CLÁUSULA 5ª 
(Caução) 

1- OS SEGUNDOS OUTORGANTES prestarão caução para garantir a boa e regular execução 
das obras previstas no presente contrato. 
2- A caução prevista no número anterior, de valor correspondente ao valor previsto na cláusula 
4.ª, poderá ser prestada, por acordo entre as partes, mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária autónoma à primeira solicitação ou seguro caução. 
3- Por solicitação dos segundos outorgantes, o representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE 
procederá, através do seu órgão competente, à redução e cancelamento da caução, nos 
termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), na redação do Decreto-lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro. 
  

CLÁUSULA 6ª 
(Prazo das obras) 

1- As obras previstas no presente contrato deverão ser realizadas no prazo de 24 meses, a 
contar da data de emissão do respetivo alvará de licença de construção. 
2- O prazo referido no número anterior poderá ser alterado, por solicitação dos SEGUNDOS 
OUTORGANTES, nos termos do artigo 53º do RJUE. 
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CLÁUSULA 7ª 
(Fiscalização) 

1- O representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE disporá dos poderes de fiscalização que 
legalmente lhe assistem, no que respeita à realização, pelos SEGUNDOS OUTORGANTES, 
das obras previstas no presente contrato. 
2- Sempre que em ação de fiscalização o representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE detete 
que a execução das obras, previstas no presente contrato, não obedece aos projetos 
aprovados e às condições neles fixadas, pode ordenar aos SEGUNDOS OUTORGANTES, 
fixando-lhe o prazo para o efeito, que procedam à reposição da obra nas condições constantes 
do licenciamento. 

 
CLÁUSULA 8ª 

(Execução das obras pelo primeiro outorgante) 
 

1- O representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE pode, através do seu órgão competente, 
promover a realização das obras por conta dos SEGUNDOS OUTORGANTES, quando por 
causa que lhes seja imputável: 
 
a) Não tiverem sido iniciadas no prazo de um ano a contar da data da emissão do alvará; 
b) Não tiverem sido concluídas no prazo fixado ou nas suas prorrogações; 
c) Não tenha reposto a obra nas condições constantes do licenciamento, dentro do prazo 
fixado nos termos do n.º 2 da cláusula anterior. 
 
2- A execução das obras referidas no número anterior e o pagamento das despesas 
suportadas com as mesmas efetuam-se nos termos dos artigos 107.º e 108.º do RJUE. 
 
3- O representado da PRIMEIRA OUTORGANTE pode ainda, através do seu órgão 
competente, acionar a caução referida na cláusula 5.ª.  
 

CLÁUSULA 9ª 
 

(Receção das obras) 
Às receções provisória e definitiva das obras previstas no presente contrato, aplicar-se-á o 
disposto no artigo 87º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 216/21, datado de 24/03/2021 - Proc.º n.º 345/20, datado de 22/09/2020 - 
Primaworld, S.A. 

 
215 - Presente pedido com o registo n.º 216/21, datado de 24/03/2021, relativo à construção 
de uma estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), no terreno composto pelos prédios 
sitos na rua de Leiria, Embra, registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob os n.os 751, 754 e 756, inscritos na matriz predial urbana sob os artigos n.º 966, 
1959 e 3928, respetivamente, todos da freguesia e concelho da-Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 345/20, com data de entrada de 22/09/2020, 
apresentado por PRIMAWORLD, S.A., com o NIPC 508 813 980, com sede na rua das Flores, 
n.º 29, Grande, freguesia de Caranguejeira e concelho de Leiria, cujo projeto de arquitetura foi 
aprovado em reunião de Câmara de 2/12/2020; 
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Presente informação técnica, datada de 29/03/2021, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de ser aprovados; 
 
Presente informação técnica, datada de 7/03/2021, 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 processo de licenciamento relativo à 
construção de uma estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), no terreno 
composto pelos prédios sitos na rua de Leiria, Embra, registados na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob os n.os 751, 754 e 756, inscritos na matriz predial 
urbana sob os artigos n.º 966, 1959 e 3928, respetivamente, todos da freguesia e 
concelho da-Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 345/20, 
com data de entrada de 22/09/2020, apresentado por PRIMAWORLD, S.A., com o NIPC 
508 813 980, com sede na rua das Flores, n.º 29, Grande, freguesia de Caranguejeira e 
concelho de Leiria. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano 
a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando para o 
efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos de 
construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
5 – A emissão do alvará de licença de utilização ficará condicionado à prévia receção 
provisória das obras de urbanização, a realizar no âmbito do processo n.º 443/20. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. E/12215/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de baixada elétrica - CANAS, S.A. 

 
216 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/12215/2020, datado de 
25/11/2020 apresentado por CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., para abertura e 
fecho de vala numa extensão de cerca de 14,00 metros, para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes a uma baixada de energia elétrica (ramal da EDP), a levar a cabo em Rua 
Central, Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 04/12/2020, sobre o 
assunto bem como despacho proferido em 14/123/2020 pelo do 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. 
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Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir PARECER FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura e 
fecho de vala numa extensão de cerca de 14,00 metros para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Energia Elétrica, 
apresentado por CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., a levar a cabo em Rua 
Central, Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 

a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição de pavimentos dever ser executada com materiais de 

características e espessura iguais às existentes, podendo os serviços da 
Câmara Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando 
considere necessário; 

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

d) Para o efeito, deverão contactar 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 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande (RMEUMG), em vigor, e demais legislação aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. E/12225/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - 
Companhia de Gás do Centro, S.A. 

 
217 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/12225/2020, datado de 
18/11/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua dos Eucaliptos e Rua do Grupo 
Desportivo e Recreativo das Figueiras, da freguesia concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 14/12/2020, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 12/02/2021 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, apenas 
na Rua do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, sendo que, no que diz respeito à  
Rua dos Eucaliptos, considerando que a via apresenta pavimento em bom estado, se 
considera que deverá ser apresentada proposta alternativa. 
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Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Sr. Vereador, a Câmara Municipal delibera, nos termos 
do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural 
para abertura de 6,00 metros de vala, a levar a cabo em Rua do Grupo Desportivo e 
Recreativo das Figueiras, 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.  

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. 

 
Emitir parecer DESFAVORÁVEL 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 5,50 metros de vala, a levar a cabo em Rua dos Eucaliptos da 
freguesia e concelho de Marinha Grande, considerando que este arruamento foi 
pavimentado recentemente (outubro de 2019) no âmbito da empreitada 
“PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO MILLER, COSME RIBEIRO E TROÇO DE VIA DA 
RUA DOS EUCALIPTOS - CONCURSO PÚBLICO 27/19”, que o pavimento é em betão 
betuminoso em bom estado de conservação, sem cortes ou reparações, pelo que 
deverá ser apresentada solução alternativa que garanta a preservação da qualidade do 
arruamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Req.º nº 72/21, datado de 22/01/2021 - Proc.º n.º 406/20, datado de 20/10/2020 - 
Virgílio Rosa Sousa Barbeiro 

 
218 - Presente pedido com os registos n.º 1137/20 e 72/21, datado de 20/10/2020 e 
22/01/2021, relativo a legalização de alterações efetuadas num edifício destinado a habitação 
e armazém, sito na rua Mestre José da Silva Roque, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 3941 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 8167 , da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 406/20, com data de entrada de 20/10/2020, apresentado por Virgílio Rosa 
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Sousa Barbeiro, solicitando a aceitação da cedência de área destinada a arruamento e a 
certificação de constituição de propriedade horizontal; 
 
Presente informação técnica, datada de 08/01/2021, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 05/04/2021, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido, propondo a aceitação da cedência da área de 30,50 m2 destinada 
a arruamento (passeio) e a emissão da certidão de propriedade horizontal. 
 
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 
legalização de alterações efetuadas num edifício destinado a habitação e armazém, sito 
na rua Mestre José da Silva Roque, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 3941 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 8167 , da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 406/20, com data de entrada de 20/10/2020, apresentado 
por Virgílio Rosa Sousa Barbeiro. 
 
INFORMAR que a emissão da certidão requerida, comprovativa da verificação do 
cumprimento dos requisitos legais para que o edifício possa ser submetido ao Regime 
de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e seguintes do Código 
Civil, ficará dependente da realização de prévia vistoria municipal, igualmente 
necessária, 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, para 
a concessão da respetiva autorização de utilização. 
 
ACEITAR a cedência da área de 30,50 m2 destinada a arruamento (passeio), a integrar 
no domínio público. 
 
Mais delibera informar o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 

24. “Rede de saneamento águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira - Fase 1 – CP n.º 12/2019” – Aprovação da revisão de preços. 

 
219 - Presente informação da DQV com a ref.ª LS-07.2021, de 21 de janeiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da 
empreitada de “REDE DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA 
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E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 1”, no valor de 507,71€ (quinhentos e sete euros e 
setenta e um cêntimos), que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, do art. 382º, n.º 1, do Código dos 
Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no âmbito do contrato 
de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA 
AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 1”, em que é cocontratante a firma 
“LUSOSICO-CONSTRUÇÕES, S.A.”, delibera aprovar a revisão de preços no valor de 
507,71€ (quinhentos e sete euros e setenta e um cêntimos), que acresce IVA à taxa legal 
em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. “Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - Fase 3 – 
Concurso Público n.º 12/2020 – Aprovação do plano de trabalhos. 

 
220 - Presente Plano de Trabalhos ajustado apresentado pelo consórcio “PINTO & BRAS/ 
CIVIBÉRICA”. 

 
Presente informação técnica com a ref.ª LS-18.2021, datada de 1 de abril de 2021, através da 
qual se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª LS-18.2021, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do 
contrato de empreitada de “REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3”, em que é cocontratante o consórcio “PINTO & 
BRAS/ CIVIBÉRICA”, delibera aprovar o plano de trabalhos ajustado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. "Rede abastecimento água na Amieira - Fase 1 – CP 03/2020” - Aprovação do 
plano de trabalhos ajustado 

 
221 - Presente Plano de Trabalhos ajustado apresentado pelo consórcio “PINTO & BRAS/ 
CIVIBÉRICA”.  
 
Presente informação técnica com a ref.ª smv/15/2021, datada de 6 de abril de 2021, através 
da qual se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado.  
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª smv/15/2021, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do 
contrato de empreitada “REDE ABASTECIMENTO ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 1”, em que 
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é cocontratante o consórcio “PINTO & BRAS/ CIVIBÉRICA”, delibera aprovar o plano de 
trabalhos ajustado.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 

27. Isenção do pagamento de taxas. 

 
222 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Carla Sofia Soares Pereira, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas 
municipais pela inumação do seu pai, João Pereira, na sepultura nº 5 do Talhão reservados à 
Liga dos Combatentes do Cemitério Municipal da Marinha Grande. 
 
Presente a informação nº I/644/2021, de 7 de abril, fundamentada de facto e de direito nos 
termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal pode isentar, nos termos da alínea i) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, as inumações e 
exumações em sepulturas incluídas nos talhões reservados à Liga dos Combatentes, no 
cemitério municipal da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado 
Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea i) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera isentar, Carla Sofia Soares Pereira, da taxa devida pela inumação do seu pai, 
João Pereira, na sepultura nº 5 do Talhão reservado à Liga dos Combatentes do 
Cemitério Municipal da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

28. Prescrição do direito de recebimento do preço relativa à faturação do serviço de 
fornecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de serviços 
de gestão de resíduos sólidos urbanos 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
Presente I/665/2021, de 7 de abril, do Balcão de Atendimento ao Munícipe, anexa à presente, intitulada 
“Prestação do serviço de fornecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de 
serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos – Proposta de prescrição do direito de recebimento do 
preço”, com o enquadramento legal sobre a matéria. 
 
Considerando que os serviços de fornecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e 
de gestão de resíduos sólidos urbanos são serviços públicos essenciais, cujos utentes beneficiam da 
proteção que lhes é conferida pela Lei n.º 23/96, de 26/07, na sua redação atual; 
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Considerando que a Câmara Municipal, enquanto órgão executivo do município, tem competência para 
promover a cobrança coerciva das dividas provenientes de taxas e de outras receitas de natureza 
tributária, nos termos da alínea c) do artigo 15.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, sendo 
competente também para declarar prescritos todos os documentos que, por já terem ultrapassado o 
prazo legal para a cobrança coerciva, não podem ser cobrados por esta via;  
 
Considerando que presente proposta recai sobre dívida existente em contratos liquidados, anulados e 
documentos emitidos por entidade, que a sua cobrança será muito difícil, senão impossível, uma vez que 
não existe qualquer relação contratual com o cliente naquele local de consumo; 
 
Considerando que muitos dos clientes que constam na listagem anexa à presente deliberação, já 
morreram ou encontram-se em local que a Entidade Gestora desconhece; 
 
Considerando que a presente proposta recai sobre a dívida de 22 anos, de dívida relativa à prestação do 
serviço de fornecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de serviços de gestão de 
resíduos sólidos urbanos, totalizando o valor de 426.120,44€, apuramos que a dívida média, por cada 
ano, é de 19.369,11€ (426.120,44€/22), a que corresponde 0,45%, do valor da faturação do ano de 
2020; 
 
Considerando que os documentos em dívida e que constam na listagem anexa à presente deliberação, 
respeitam à prestação do serviço de fornecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e 
de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos realizados desde o ano de 1997 e até 30 de 
setembro de 2020 e por isso com mais de 6 meses; 
 
Considerando que o direito ao recebimento do preço pela prestação do serviço de fornecimento de água, 
de recolha e tratamento de águas residuais e de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos 
prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação de acordo com o previsto no nº 1 do artigo 10.º 
da Lei 23/96, de 26/07, na sua redação atual; 
 
Assim, a Câmara Municipal, enquanto órgão executivo do Município competente para a cobrança 
coerciva das dividas provenientes de taxas e de outras receitas de natureza tributária conforme 
previsto na alínea c) do artigo 15.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, delibera 
declarar prescritos todos os documentos relativos a contratos liquidados, anulados e 
documentos emitidos por entidade, constantes na listagem anexa à presente deliberação, no 
valor de 426.120,44€, considerando que foram ultrapassados os prazos legais para a sua 
cobrança, nos termos do nº 1 do artigo 10.º da Lei 23/96, de 26/07, na sua redação atual, por 
serem documentos cuja prestação do serviço de fornecimento de água, de recolha e tratamento 
de águas residuais e de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos foi realizada há mais de 
6 meses. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro colocou as seguintes questões: 
“ - A quem cabe (a que serviço) a responsabilidade interna de cumpri os poderes tributários do 
Município previstos na alínea c) do art.º 15 da Lei 73/2013, actualizada. 
- Considero absolutamente escandaloso que se proponha a prescrição da dívida sem que se 
dê conhecimento do que foi feito para a cobrar? Se é que foi feito. 
- A informação financeira não tem nada a referir numa informação sobre a dívida municipal? 
- Estamos a falar de um valor de dívida de 426.120,44€ (desde 1997 até 30.09.2020). 
  
Penso que temos que pedir parecer à financeira e deliberar pela abertura de inquérito interno 
para responsabilizar quem não tratou da cobrança da dívida. Acho que é escandaloso 
deliberar sobre a prescrição da dívida de 426.120,44€ 
Cada vez que nos é submetida a lista de devedores, temos questionado porque nos aparecem 
valores de dívidas de água com mais de vinte anos, algumas empresas já insolventes e outras 
de munícipes que já faleceram, isto tendo em conta que as dividas de águas, águas residuais 
e resíduos sólidos prescrevem ao fim de 6 meses. No nosso entender não se justifica que nos  
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seja presente uma lista de valores que garantidamente jamais a Câmara irá receber. Recordo 
que, bem recentemente, fizemos esta discussão e a Sra. Presidente deu conta de que, dessa 
lista, não podiam ser expurgados esses valores, porque teriam de ser os municípios a pedir a 
prescrição. 
Afinal o que mudou, para hoje vir a reunião a prescrição de mais de 426.000€. Se era possível 
qual o motivo de nos andarem a enganar com este processo? 
É relevante que, nos mapas agora apresentados, seja claro que a divida anual de 1997 a 
2009 era bastante baixa, mesmo residual e que passou a ser significativa a partir de 2009 com 
dívidas anuais dezenas de milhares de euros. 
Que mecanismos tem a Câmara para fazer estas cobranças? E não me refiro a pequenas 
dívidas de pessoas que não podem/conseguem pagar. 
Sabemos que existiam valores de centenas de milhares de euros duma única entidade, e que, 
por a Câmara não ter sido eficiente a cobrar a dívida, naturalmente está prescrita. Esta 
responsabilidade é da Câmara e os municípios lamentam que esta tenha deixado lesar o 
erário público.” 
 
A Sr.ª Presidente referiu que no final do ano todos concordaram que havia dívidas prescritas, 
e a indicação que deu aos serviços, dada a situação atual, é que se facilite o pagamento em 
prestações, e a partir daí enviar para a cobrança coerciva.  
O que se está aqui a fazer é regularizar estes processos, que desde 1997 estão prescritos, 
assim como também virão todas as dívidas que estão nesta situação. 
Neste caso o serviço responsável é o da Divisão de Modernização e Capacitação – DMC, que 
encaminha para a cobrança coerciva, através das Finanças. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras sobre esta situação entre a Sr.ª Vereadora Ana Alves 
Monteiro e a Sr.ª Presidente. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que paralelamente a isto tem outra dúvida: 
para que a prescrição surta o devido efeito tem que haver a passagem do tempo e a 
invocação do interessado. 
A manter-se a proposta tal como está terão que votar contra, porque não pode ser a 
Administração a invocar a prescrição, isto é lesar o erário público. Este processo está todo ao 
contrário, e a manter-se assim a proposta as Vereadoras da CDU irão votar contra. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que a palavra “prescrição” está na ordem do dia. 
Todos os anos, no início do ano, vem, para conhecimento, um mapa com os recebimentos em 
atraso da autarquia. Nessa altura faz sempre a mesma pergunta, e a resposta é que a 
prescrição tem de ser pedida pelo munícipe, e hoje a situação é diferente, parece que já é 
possível. O que aconteceu para agora, em 2021, ser possível? Então aquilo que lhe têm dito 
parece que não é verdade! 
A dívida aumentou a partir de 2009. Porquê? E o valor elevado da dívida, que não vem aqui, o 
que aconteceu? Pediu o próprio a prescrição? 
Concorda com as Vereadoras da CDU, é de opinião que se limpem estes valores, mas agora 
quer saber de quem foi a responsabilidade. 
 
A Sr.ª Presidente disse que ainda bem que o Sr. Vereador se recorda que o assunto vem 
todos os anos a reunião, e foi precisamente por isso que pediu aos serviços o valor da dívida 
prescrita para se fazer a proposta. 
Está certo aquilo que a Sr.ª Vereadora Alexandra diz de os munícipes virem pedir a 
prescrição, mas os serviços andaram a analisar as insolvências e até o falecimento de 
algumas pessoas. 
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Seguidamente pediu a presença da Dr.ª Marina Freitas, Chefe da Divisão de Modernização 
e Capacitação, para dar o esclarecimento, porque acompanhou todo o processo. 
 
A Dr.ª Marina Freitas informou que os valores residuais vão de 1997 a 2009, depois é que se 
começa a fazer a prescrição.  
Pensa que os valores tenham a ver com o facto de não haver cortes e também de não haver 
cobrança coerciva, mas neste momento não sabe, terá que ver nos serviços. 
Respondeu com números apenas a partir do momento em que assumiu a Divisão e referiu 
que há sempre, a título oficioso, a possibilidade de declarar a prescrição, mas a qualquer 
momento o contribuinte pode sempre fazer o seu pagamento, desde que não tenha invocado 
a prescrição. 
 
A Sr.ª Presidente perguntou se retirava o ponto ou se era votado. Acabou por o retirar, para 
se fazer a tramitação que aqui foi indicada. 
 
Ponto retirado da ordem do dia. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

29. 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.  
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- 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.”.  

  
- 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  
(JAN a JUL’21) 

Valor em dívida a  
31/12/2020 

RENDAS MENSAIS 

1 
LOJA 2 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

BAROSEIRO FIGUEIREDO, UNIPESSOAL LDA 428,60 € 0,00 € 

2 
LOJA 4 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

TIAGO NUNO SOARES CARREIRA 805,87 € 2 664,00 € 

3 
LOJA 5 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

LUÍS SALVADOR & ANTÓNIO GOMES, LDA 1 000,23 € 428,19 € 

4 
LOJA 8 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

POEIRAS GLASS, LDA 492,84 € 0,00 € 

5 
CINE TEATRO ACTOR ÁLVARO 
EM VIEIRA DE LEIRIA 

VERA LÚCIA FREITAS DA SILVA FERNANDES 1 465,40 € 409,36 € 

8 
CENTRO EMPRESARIAL - 
GINÁSIO 

MÓNICA CRISTINA DAS SERRADAS 
SALGUEIRO 

3 227,00 € 0,00 € 
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 Local Entidade 
Valor a Isentar 

S/IVA  
(JAN a JUL’21) 

Valor em dívida a  
31/12/2020 

RENDAS ANUAIS 

1 
CAFÉ BAMBI EM SÃO PEDRO 
DE MOEL 

VÍTOR JOSÉ DOMINGUES ROSA UNIPESSOAL, 
LDA 

5 352,20 € 0,00 € 

2 
PARQUE DE CAMPISMO DA 
PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA 

HORIZONTE ITINERANTE UNIPESSOAL, LDA 4 412,35 € 39 130,03 € 

 

Mais delibera, no caso das Entidades devedoras à Câmara Municipal com referência à data de 
31.12.2020 conforme quadro supra, que a isenção apenas será efetivada caso a Entidade 
regularize até à data-limite da isenção (31 julho 2021) a sua situação perante a Câmara Municipal, 
liquidando a totalidade da dívida ou propondo-se para a celebração de acordo para liquidação da 
mesma por prestações. Em caso de não cumprimento deste pressuposto, os valores das rendas 
de janeiro a julho de 2021 serão faturados à Entidade no mês seguinte. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Voltamos a questionar se estão todos os concessionários com os quais a Câmara Municipal 
tem concessões. Importa que todos possam ser legalmente isentados (NOTA: o do Jardim 
Luís de Camões também deve ser isentado e não está aqui) 
Este ponto foi retirado da outra reunião para que se apurasse se era possível isentar as 
rendas a concessionários devedores à Câmara Municipal. Onde está o novo parecer jurídico 
que aborda esta questão? 
Na nossa perspetiva as entidades têm que assumir um plano de pagamento da dívida que não 
tem que se esgotar em julho de 2021. Tem que indicar agora, mas pode estender-se até 
31Dez2021 para permitir uma maior flexibilidade na obtenção de receita por parte dos 
concessionários durante o período de retoma da atividade económica.” 
 
A Sr.ª Presidente informou, em relação ao processo do Jardim Luís de Camões, que o pedido 
do concessionário está para apreciação na Divisão Jurídica, e só mais tarde se poderá vir a 
incluir nesta lista. O que se pode comprometer é que após a apreciação jurídica ele possa vir 
a ser aqui incluído. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que este processo já foi retirado para se 
esclarecer se é possível isentar os devedores à Câmara e não houve alteração no parecer. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que na última reunião tinham levantado a 
questão de os estabelecimentos do Centro Empresarial estarem aqui quando já estão isentos. 
E também levantaram a questão do Jardim Luís de Camões, que não vem aqui e não há uma 
justificação válida. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que aquilo que está em causa é se é possível 
isentar. O parecer jurídico é claro, mas não especifica se é possível com dívidas à Câmara, é 
isto que não foi esclarecido no parecer jurídico, à semelhança da Administração Central, em 
que ninguém pode obter benefícios sem que regularize as dívidas ou então fazer um plano de 
pagamentos em prestações. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que no quadro até está o valor em dívida, mas se a pessoa quiser 
beneficiar desta isenção poderá vir dizer que quer pagar e regularizar. 
Seguidamente pediu à Dr.ª Ana Sousa, Chefe da Divisão Jurídica, para esclarecer. 
 
A Dr.ª Ana Sousa informou que no diploma que regula estas isenções nada é regulado sobre 
estas dívidas, daí entender que não haveria qualquer reserva nesta isenção. Foi esta análise  
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que se fez, por comparação com outras situações. Isto está nas duas informações já 
produzidas, a inicial e a que foi produzida agora. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou porque se continua a identificar o ginásio do Centro 
Empresarial. Já foi retirado o restaurante, mas o ginásio não, quando o contrato prevê um ano 
de carência. 
 
A Sr.ª Presidente disse que são casos diferentes. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou porque é que são diferentes. 
 
A Sr.ª Presidente disse que só falará mais sobre esta situação quando tiver nas suas mãos 
uma informação que indique se é possível ou não. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira pediu a resposta ao seu e-mail de 28/03, para ficar 
confortável. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não tem forma de responder agora. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou à Sr.ª Presidente se consegue enviar essa 
resposta amanhã, e os Vereadores pronunciarem-se por escrito, caso as Vereadoras da CDU 
também concordem. 
 
A Sr.ª Presidente anunciou que ia retirar o ponto. 
 
Ponto retirado da ordem do dia. 
 
 

30. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da 
Panificadora, em travessia de peões – Concorrência de culpas - Audiência 
prévia. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM fizeram o seguinte comentário: 
“Mais um exemplo que se conforma a existência dos buracos que a Câmara não tapou e 
argumentamos que o condutor também tem culpa porque não ia numa velocidade 
especialmente moderada. Como é que a Câmara sabe a que velocidade ia o condutor? 
Continuo a insistir que a Câmara devia indemnizar na totalidade o munícipe por não ter as 
ruas em condições, tal como vem fazer no processo seguinte.” 
 
223 - Presente requerimento de 03-03-2020, de Maria Suzete de Almeida Ferreira, titular do 
NIF 121067378, na qualidade de proprietária do veículo automóvel de matrícula 26-CA-03, 
marca Hyundai Getz, no qual requereu o ressarcimento pelos danos causados no seu veículo 
automóvel marca Hyundai Gets, 26-CA-03, no dia 23 de fevereiro de 2020, por um buraco no 
pavimento da passadeira existente na Rua da Panificadora, junto ao entroncamento com a 
Rua Alves Redol, na Embra. 
 
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. 
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Presente informação jurídica n.º I/493/2021, de 12-03-2021, 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 Suzete de Almeida Ferreira, titular do NIF 121067378, 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 que conduzia (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 
deveres de vigilância, conservação e sinalização da via de circulação em causa, tendo-o 
sido igualmente o comportamento desadequado da própria condutora 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 entroncamento, seguido de travessia de peões, 
ladeada de edifícios, em que a condutora estava obrigada 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 110,00€, com IVA incluído. 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com todos os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/493/2021, que fica anexa à presente ata e 
que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, delibera 
notificar a requerente, Maria Suzete de Almeida Ferreira, 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 a condutora do veículo e, em 
consequência, fixar a indemnização no valor de 55,00€ (cinquenta e cinco euros), 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. 
 
 

31. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – 
Pedido de Indemnização por danos em veículo automóvel – Tampa de caixa de 
visita da rede de saneamento doméstico partida na Rua das Figueiras, freguesia 
da Marinha Grande 

 
224 - Presente Informação Jurídica n.º 645/2021, de 06.04.2021, a qual conclui que se 
encontram preenchidos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual por facto 
ilícito do Município da Marinha Grande; 
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Presente Informação da Polícia de Segurança Pública - Esquadra da Marinha Grande, que se 
deslocou ao local, presenciou os danos no veículo automóvel e a anomalia na “tampa de 
saneamento básico” bem como a presença de trabalhadores do Município a executar 
trabalhos de reparação da tampa em causa, sita na Rua das Figueiras, freguesia da Marinha 
Grande - documento com o registo de entrada n.º 2183/2021, de 25.02.2021;  
 
Presente Informação da DQV - Área de conservação e renovação das infraestruturas de 
saneamento, de 03.02.2021;   
 
Presente requerimento n.º E/13439/2019, subscrito pelo condutor e proprietário do veículo 
automóvel com a matrícula 02-ER-33, Miguel Ângelo Fonseca da Cruz, no âmbito do qual 
requer à Câmara Municipal o pagamento do montante pecuniário despendido com a 
reparação do seu veículo automóvel, tendo em conta que no dia 08.12.2019 o seu veículo 
automóvel passou por cima de “uma tampa de esgoto partida” existente na Rua das Figueiras, 
frente ao n.º 29, freguesia da Marinha Grande, quando o conduzia, anexando, para o efeito, 
fotos quer do dano num pneu quer do concreto local da via de circulação viária onde se situa a 
tampa bem como a fatura-recibo n.º 2019A/2209, emitida em 09.12.2019 pela Sociedade 
Henrique Primo Unipessoal Lda, em nome de Miguel Cruz, contribuinte n.º 195 662 296, 
respeitante à reparação do veículo automóvel com a matrícula 02-ER-33, no montante de 
186,00 €, com IVA incluído. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação jurídica n.º 645/2021, de 
06.04.2021, que se dá por reproduzida, delibera indemnizar Miguel Ângelo Fonseca da 
Cruz, contribuinte n.º 195 662 296, residente na Rua António de Sousa, n.º 3, lugar da 
Boavista, freguesia da Marinha Grande, no montante de 186,00 € (cento e oitenta e seis 
euros), com IVA incluído, na medida em que se encontram reunidos os pressupostos da 
responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas públicas, de acordo com o 
artigo 7.º, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 
Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

32. “Requalificação da Rua do Sol” – Concurso Público n.º 10/2021 – Abertura de 
Procedimento. Deliberação inicial. 

 
225 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação nº RV/15/2021, de 30/03/2021, 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 378.107,43 € (Trezentos e setenta e oito mil e cento e sete 
euros e quarenta e três cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e o prazo de 
execução é de 240 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 nº 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, o trabalhador Luis Batateiro. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:35 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.  
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ANEXO – Proposta apresentada pelos Srs. Vereadores do MpM 
 

PROPOSTA_442/2021 
Marinha Grande 

12 de abril de 2021 
14:30 Agenda n.º 11 

Assunto:  

 

 Pela Mata Nacional de Leiria e o Rio Lis 
 

Solicitar ao Governo que, atue rapidamente nas questões da Mata Nacional de Leiria, da Mata 
Nacional do Casal da Lebre e do Rio Lis.   
 
Considerando que: 
1. Após tomarmos conhecimento das declarações do Senhor Ministro do Ambiente quanto à 
reflorestação do Pinhal de Leiria e a poluição do Rio Lis só pode manifestar a sua mais 
profunda desilusão e descontentamento. 
A mudança da pasta das Florestas para o Ministério do Ambiente criou a legítima expetativa 
de que o Pinhal de Leiria deixaria de ser entendido exclusivamente como uma exploração 
agroflorestal, fonte de receita para o Estado, e passaria a ser valorizado como um importante 
Parque Natural, fonte e reserva de uma diversidade biológica ímpar que tendo sido destruído 
quase até à sua raiz no incêndio de 2017 importa reconstruir para as gerações futuras. 
Nenhum Marinhense tem a expetativa de ver o Pinhal novamente com a mesma força que 
tinha no dia 14 de outubro de 2017. Mas nenhum Marinhense se pode sentir confortável com 
o estado de abandono e esquecimento a que tem sido votado o nosso Pinhal desde essa 
data. 
As promessas de investimento na recuperação e reflorestação do Pinhal do Rei foram quase 
vãs face ao diminuto impacto que as medidas tomadas até hoje tiveram no terreno. As 
inúmeras ações de reflorestação promovidas pela Sociedade Civil, e pela própria Câmara 
Municipal, não foram devidamente preparadas e acarinhadas pelo ICNF que as abandonou, 
permitindo que a larga maioria das plantas tivesse sucumbido ou fossem engolidas pelas 
espécies infestantes. 
As declarações do Senhor Ministro pretendem apenas escamotear a responsabilidade dos 
dirigentes nacionais e regionais do ICNF que, mesmo mudando os rostos e os nomes, 
permanece imutável na sua atitude arrogante e de sobranceria sobre os Órgãos Autárquicos e 
a População Marinhense em geral. 
Não podemos esperar mais! 
Urge uma mudança de paradigma na gestão do Pinhal do Rei.  
Urge fazer a limpeza das áreas não ardidas antes do próximo verão. 
Urge fazer a limpeza das espécies infestantes, nas áreas onde foi feita plantação nova. 
Urge fazer a plantação nas áreas onde a reflorestação natural nunca será alcançada e que 
estão já hoje perfeitamente identificadas. 
Urge requalificar a rede viária e os espaços de lazer. 
Face à incapacidade do Governo e do ICNF em defender os interesses do Pinhal do Rei, 
deverá ser avaliada a possibilidade de o Pinhal do Rei ser classificado como Parque Natural – 
mantendo a sua vertente de exploração agroflorestal – e como tal ter uma gestão partilhada e 
participada, nomeadamente, pela Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos do 
Decreto-Lei 116/2019 que concretiza o modelo de cogestão das áreas protegidas em território 
nacional. 
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2.O Senhor Ministro pronunciou-se ainda sobre a questão da poluição no Rio Lis, dando mais 
uma vez o dito por não dito, quanto à construção da nova ETES – Estação de Tratamento de 
Efluentes Suinícolas. 
O Senhor Ministro está claramente refém dos interesses corporativos e empresariais do sector 
suinícola e por isso perdeu a coragem que manifestou no início da legislatura anterior sobre 
esta matéria, quando defendeu que a solução passaria necessariamente pela construção da 
prometida ETES. 
Já depois disso, nesta legislatura, o Senhor Ministro anunciou em 13/02/2018 a elaboração de 
"uma proposta pública através das AdP em conjunto com as autarquias para encontrarmos 
uma solução que terá custos de operação, como qualquer outra ETAR, e terá que ter uma 
tarifa associada e garantias de depósito dos efluentes por parte de quem os produz", sendo 
desconhecido até hoje o resultado desse trabalho realizado pelas AdP (Águas de Portugal). 
O Senhor Ministro quer agora empurrar a porcaria para a ETAR do Norte, no limite do 
concelho de Leiria, com a freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, quando 
aquela ETAR já tem agora, quando não está na sua capacidade máxima, problemas com 
recorrentes descargas poluidoras para o Rio Lis. Problemas que a Entidade Gestora – Águas 
do Centro – não reconhece mesmo quando confrontada com as evidências. 
O Senhor Ministro, por outro lado, não dá ouvidos aos Autarcas da Região, que já por 
diversas vezes, incluindo no próprio Parlamento, se pronunciaram e exigiram a construção da 
ETES e a obrigatoriedade dos produtores passarem a usar a mesma.  
O Senhor Ministro quando tem a ousadia de dizer que "Não faz sentido construirmos uma 
estação que não temos a mais pálida garantia de um dia vir a ser utilizada" está a assumir a 
incompetência do Estado para aplicar e fiscalizar o cumprimento das leis e para punir 
ajustadamente os prevaricadores. 
Ao contrário do que afirma o Senhor Ministro, os responsáveis não são apenas os 
suinicultores que "não têm respeito nenhum por aquilo que é o cuidar das condições 
ambientais que ali estão", os responsáveis são também todos os Governantes que há 
décadas arrastam este problema sem determinar e implementar uma solução adequada que 
defenda o Rio Lis e o bem-estar das Populações.  
Não podemos esperar mais.  
Pelo Pinhal do Rei.  
Pelo Rio Lis.  
É preciso e é urgente mudar de políticas públicas! 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande, reunida no dia 12 de abril de 2021, 
deliberou, por (……….), solicitar ao Governo que, atue rapidamente nas questões da Mata 
Nacional de Leiria, da Mata Nacional do Casal da Lebre e do Rio Lis.  
Mais deliberou dar conhecimento desta deliberação a Suas Excelências o Primeiro-Ministro e 
o Ministro do Ambiente. 
  
Marinha Grande, 12 de abril 2021 

Os Vereadores 

Aurélio Ferreira  

Ana Alves Monteiro 
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ANEXO (ponto 9) 

 

   DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 
 
Informação n.º MO/2021                                                               Data: 06-04-2021 
 
Assunto: Revogação da deliberação da Assembleia Municipal de 16 de setembro de 2019 que 
suspendeu parcialmente o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e estabeleceu medidas 
preventivas – Bollinghäus Steel, S.A. 
 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande, na sua sessão ordinária de 16 de setembro de 2019, 
deliberou, sob proposta da Câmara Municipal, suspender parcialmente o Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande (PDMMG), numa área de 47.590 m2, localizada na Travessa da Indústria, n.º 6, 
Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Tal suspensão teve como finalidade permitir a ampliação da unidade industrial de Bollinghäus Steel, 
S.A., para albergar um novo equipamento industrial, tendo determinado o estabelecimento de medidas 
preventivas nos termos da lei. 
 
A norma do regulamento do PDMMG suspensa diz respeito ao parâmetro referente à cércea máxima 
admitida de 6,5 m, das construções executadas na “área envolvente”, previsto no n.º 9 do seu artigo 5.º. 
 
As medidas preventivas foram publicitadas através do aviso n.º 19833/2019 do Diário da República n.º 
237/2019, série II de 2019-12-10, tendo, de acordo com o seu artigo 4.º, entrado em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação e caducarão com a entrada em vigor da revisão do PDMMG ou no prazo 
de dois anos, prorrogáveis por mais um, se necessário, conforme estabelecido no seu artigo 3.º. 
 
A revisão do PDMMG encontra-se em curso, e não se tendo esgotado o prazo de dois anos, aquelas 
medidas preventivas ainda se encontram em vigor. 
 
A referida empresa veio, através das cartas datadas de 12-02-2021 e 22-02-2021, com os registos 
E/1673/2021 e E/199/2021 respetivamente, informar a Câmara Municipal que não tinha iniciado as obras 
respeitantes à ampliação da unidade industrial, em virtude da pandemia causada pela COVID-19 e das 
suas consequências sociais e económicas. 
 
A acentuada diminuição das encomendas e a instalação, a nível mundial, de um clima económico de 
enorme incerteza levaram a que a concretização do projeto, que esteve na base da suspensão parcial 
do PDMMG, não fosse iniciada de imediato, tendo a dita sociedade procedido à reformulação do mesmo 
quer nos montantes envolvidos, quer na calendarização do seu desenvolvimento, quer, ainda, na 
solução construtiva do pavilhão, de modo a diluir por diversos anos o esforço financeiro da empresa. 
 
A reformulação do projeto implica uma localização, quase na sua totalidade, diferente da que motivou a 
suspensão parcial do PDMMG atualmente vigor, de modo que a empresa possa de imediato aproveitar o 
equipamento existente, sendo o mesmo concretizado em 3 fases. 
 
A primeira decorrerá entre 2021 e 2022, a segunda entre 2022 e 2023 e a última em 2023 e 2024. 
 
O novo projeto tem como preocupação o aproveitamento dos equipamentos e infraestruturas já 
existentes. 
 
Assim, numa primeira fase, os novos equipamentos a instalar estarão interligados com alguns dos 
atuais, entre os quais o forno que serve o trem de laminagem aberto existente, a linha de produção que 
lhe está associada, bem como outras infraestruturas, tais como edifícios, posto de transformação, redes 
elétricas e redes de águas. 
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O aproveitamento desses equipamentos e infraestruturas permitirá a redução significativa da área de 
construção, sendo que o novo pavilhão será executado junto ao existente, na parte norte do complexo 
fabril. 
 
Na última fase, entrarão em laboração todos os equipamentos previstos, mormente o novo trem de 
laminagem que, pela sua altura, obriga à construção de um edifício que viola o já citado n.º 9 do artigo 
5.º do Regulamento do PDMMG, motivo pelo qual a Assembleia Municipal suspendeu parcialmente 
aquele Plano. 
 
O novo projeto, à semelhança do anterior e pelos mesmos motivos, prevê a construção de um edifício 
com uma altura de 15 m, sendo largamente ultrapassado o limite máximo de 6,5 m, estabelecido para o 
local pelo já citado n.º 9 do artigo 5.º. 
 
Tal circunstância inviabiliza a sua construção, salvo se a Assembleia Municipal suspender parcialmente 
o referido Plano na área que lhe corresponde e, consequentemente, estabelecer medidas preventivas. 
 
O estabelecimento de novas medidas preventivas para uma área contígua e, na sua quase totalidade, 
distinta da que se encontra atualmente sujeita às medidas preventivas publicadas em 10-12-2019, aliado 
ao facto de o período de vigência das mesmas não coincidir, pode originar dificuldades de interpretação 
e compreensão na gestão dos processos de licenciamento do novo pavilhão. 
 
Nessa medida, entendemos que uma nova suspensão parcial do PDMMG deverá ocorrer após a 
revogação da já citada deliberação da Assembleia Municipal, datada de 16-09-2019. 
 
O Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua redação atual, estabelece na alínea a) do n.º 3 do seu 
artigo 141.º que as medidas preventivas deixam de vigorar quando forem revogadas. 
 
A revogação é, de acordo com o n.º 1 do artigo 165.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
o ato administrativo que determina a cessação dos efeitos de outro ato, por razões de mérito, 
conveniência ou oportunidade. 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 167.º do CPA consideram-se atos constitutivos de direitos “os atos 
administrativos que atribuam ou reconheçam situações jurídicas de vantagem ou eliminem ou limitem 
deveres, ónus, encargos ou sujeições”. 
 
Esses atos só podem ser revogados nas seguintes circunstâncias, previstas no n.º 2 do mesmo artigo 
167.º: 
 
- Na parte que sejam desfavoráveis aos interesses dos beneficiários – alínea a); 
- Quando todos os beneficiários manifestem a sua concordância e não estejam em causa direitos 
indisponíveis – alínea b); 
- Com fundamento na superveniência de conhecimentos técnicos e científicos ou em alteração objetiva 
das circunstâncias de facto, em face das quais, num ou noutro caso, não poderiam ter sido praticados - 
alínea c); 
- Com fundamento em reserva de revogação, na medida em que o quadro normativo aplicável consinta a 
precarização do ato em causa e se verifique o circunstancialismo específico previsto na própria cláusula- 
alínea d). 
 
Os atos administrativos podem ser objeto de revogação por iniciativa dos órgãos competentes ou a 
pedido dos interessados – n.º 1 do artigo 169.º do CPA. 
 
O ato de revogação deve revestir a forma legalmente prescrita para o ato revogado, devendo ser 
observadas as formalidades exigidas para a prática do ato revogado – ns.º 1 e 3 do artigo 170.º do CPA. 
 
Por regra, a revogação apenas produz efeitos para o futuro – n.º 1 do artigo 171.º do CPA. 
 
Exposto o regime jurídico da revogação, apliquemo-lo, então, ao caso em análise. 
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Face aos circunstancialismos descritos, a deliberação tomada pela Assembleia Municipal a 16 de 
setembro de 2019, de suspender parcialmente o PDMMG e de consequentemente estabelecer medidas 
preventivas na referida área de 47.590 m2, de modo a permitir a ampliação da unidade industrial, 
propriedade de Bollinghäus Steel, S.A., através da construção de um novo pavilhão, mostra-se 
desadequada. 
 
A realidade socioeconómica provocada pela pandemia alterou significativamente as perspetivas de 
desenvolvimento da referida empresa, tendo a mesma sido obrigada a repensar a sua estratégia de 
crescimento, readaptando-a à nova conjuntura. 
 
O novo projeto de investimento, à semelhança do anterior, tem como finalidade, ainda que de uma forma 
mais diluída no tempo, possibilitar que, a dita empresa, receba um novo equipamento, que aumentará 
significativamente a sua capacidade produtiva e os seus resultados económicos, permitindo deste modo, 
a criação e manutenção de postos de trabalho, fatores de inegável interesse público. 
 
Preenchidos que estão os pressupostos vertidos no n.º 1 do artigo 165.º do CPA, a Câmara Municipal 
pode propor à Assembleia Municipal a revogação do ato administrativo de 16 de setembro de 2019, por 
ser a sua autora. 
 
Esse ato administrativo, por atribuir à dita sociedade uma situação de vantagem nos termos do n.º 3 do 
já citado artigo 167.º, é constitutivo de direitos. Por esse motivo, a beneficiaria deve manifestar a 
concordância à sua revogação, nos termos da alínea b) do n.º 2 do mesmo artigo 167.º, facto que 
ocorreu, através de documento enviado a esta Câmara Municipal, pela sociedade em causa, com data 
de 05-04-2021. 
 
Finalmente resta referir que o ato de revogação deve ser publicitado sob a mesma forma do ato 
revogado. 
 
O ato de revogação produz efeitos “ex nunc”, isto é para o futuro. 
 
É o que, sem prejuízo de melhor opinião, se nos oferece informar. 
 
 


