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Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 Sesaltina Almeida Silva Filipe – não existe saneamento na Urbanização 
Valeira, pelo que pretende saber para quando está projetado o mesmo. 
 

2. Sr. Vítor José Domingues Rosa – pretende obter esclarecimentos sobre o Bambi 
Café 

 
3. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende intervir sobre os processos 288/19 e 109/19 

 
4. Sr.ª Maria Boloete Mota – pretende expor uma situação referente ao Parque de 

campismo da Praia da Vieira 
 

5. Sr. Nelson Carlos – pretende apresentar um projeto para o Parque Mártires do 
Colonialismo 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 3, da reunião ordinária realizada no dia 01 de fevereiro de 2021 
2. Aprovação da ata n.º 4, da reunião extraordinária realizada no dia 09 de fevereiro de 

2021 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 18 de maio de 2021 
4. “Obras de acalmia de tráfego - desde a rua Santa Isabel até à rua D. João Pereira 

Venâncio” – Concurso Público n.º 05/2020 – Remessa de garantia para reforço de 
caução  

 
APROVISIONAMENTO 

5. P.A. N.º 45/2021-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação 
escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em 
takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para 
o ano letivo 2021/2022”. Abertura de procedimento de contratação pública.  

6. P.A. N.º 48/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - ano 
letivo 2021/2022”. Abertura de procedimento de contratação pública.  

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

7. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – Elaboração de Projetos de Arquitetura e 
Especialidades para a Nova Piscina Municipal da Marinha Grande – APROVAÇÃO DO 

ESTUDO PRÉVIO 
8. Aprovação do projeto de execução - “REPARAÇÕES E SISTEMAS DE AVAC - CENTRO 

EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE 
9. PROJETO PARA A INTERVENÇÃO DESIGNADA POR “OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS ÁGUAS BALNEARES DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE” - APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

10. Publicitação de pedido para instalação de apoio de praia simples na Praia 
denominada “Vieira Norte”, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha 
Grande 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

11. Req.º nº 234/21, datado de 05/04/2021 - Proc.º n.º 456/20, datado de 10/11/2020 - 
Liliana Sofia Paulo 

12. Req.º nº 235/21, datado de 05/04/2021 - Proc.º n.º 457/20, datado de 10/11/2020 - 
Liliana Sofia Paulo 
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13. Req.º nº 429/20, datado de 01/04/2020 - Proc.º n.º 102/20, datado de 01/04/2020 - 
Bruno Miguel Regalado Marques, Ana Rita Ribeiro Moreira, Carlos Alberto Coelho 
Ferreira e Joana Ferreira Romão 

14. Req.º nº 289/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 241/20, datado de 29/07/2020 - 
ICEBEL - Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial, Lda. 

15. Req.º nº 317/21, datado de 04/05/2021 - Proc.º n.º 471/20, datado de 18/11/2020 - 
TRADILUSA – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

16. Req.º nº 819/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 244/20, datado de 29/07/2020 - 
Gustavo Manuel Dias de Gouveia Quadrado 

17. Req.º nº 211/21, datado de 23/03/2021 - Proc.º n.º 358/20, datado de 29/09/2020 - 
Margarida Isabel Vareda Lopes 

18. Req.º nº 328/21, datado de 07/05/2021 - Proc.º n.º 406/19, datado de 06/11/2019- 
Catarina de Oliveira Soares 

19. Req.º nº 253/21, datado de 13/04/2021 - Proc.º n.º 463/19, datado de 26/12/2019 - 
Júlio Luna Perez 

20. Req.º nº 1304/20, datado de 04/12/2020 - Proc.º n.º 492/20, datado de 04/12/2020 - 
Virgílio Augusto Ferreira de Almeida Pelicano 

21. Req.º nº 57/21, datado de 20/01/2021 - Proc.º n.º 21/21, datado de 20/01/2021 - 
Manuel da Silva 

22. Req.º nº 324/21, datado de 06/05/2021 - Proc.º n.º 99/21, datado de 06/05/2021 - 
PMSA - Investimentos Imobiliários, Unipessoal Lda. 

23. Req.º nº 348/21, datado de 17/05/2021 - Proc.º n.º 342/17, datado de 31/07/2017 - 
Ana Lúcia Domingues da Silva 

24. Req.º nº 348/21, datado de 17/05/2021 - Proc.º n.º 342/17, datado de 31/07/2017 - 
Ana Lúcia Domingues da Silva 

25. Req.º nº 68/21, datado de 22/01/2021 - Proc.º n.º 283/18, datado de 16/07/2018 - 
Vangest – Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 

26. Req.º nº 49/21, datado de 18/01/2021 - Proc.º n.º 1011/02, datado de 19/11/2002 - 
Joaquim Neto Matias, Idalécio Guerra Rodrigues e Jorge Manuel Ferreira Boiça 

27. Prédio em risco de desmoronamento - Avenida José Gregório, Marinha Grande – 
Ordem de Demolição  

 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

28. “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E ZONA 

VERDE - PEDRULHEIRA - FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE – CP Nº 

03/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA. 
29. “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 

PEREIRA VENÂNCIO - CP N.º 05/2020” – SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA 
30. “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS DA EB PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO - M. 

GRANDE - CP N.º 32/2020” – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

31. Isenção do pagamento de taxas. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

32. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 

2021 –SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO – REPARAÇÃO DO 

PISO DO SALÃO.  
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

33. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 –
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON/ DELEGAÇÃO DE LEIRIA – 

PROJETO ENCONTROS TERAPÊUTICOS COM PARKINSON.  

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

34. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL – TINTA DE PINTURA DE 

PASSADEIRA – RUA BERNARDINO JOSÉ GOMES, JUNTO AO SEMÁFORO – PROJETO DE 

INDEFERIMENTO - AUDIÊNCIA PRÉVIA SEM ALEGAÇÕES – INDEFERIMENTO FINAL 
35. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - BURACO NA RUA 

VIEIRA DE LEIRIA, JUNTO À EMPRESA “VIDRALA” – CONCORRÊNCIA DE CULPAS - 
AUDIÊNCIA PRÉVIA SEM ALEGAÇÕES – DECISÃO FINAL 

36. Minuta do Acordo a celebrar entre Senhor Artur Pereira de Oliveira e esposa Gisela 
Pereira Gomes de Oliveira e o Município da Marinha Grande no seguimento da 
decisão judicial proferida e das negociações decorrentes com vista à realização 
definitiva da Escritura de Permuta em cumprimento do judicialmente determinado. 

 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

37. EXECUÇÃO DE PASSEIO NA RUA 25 DE ABRIL – VIEIRA DE LEIRIA CEDÊNCIA DE 

101,96M² DO TERRENO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE VIEIRA DE LEIRIA 

38. Requalificação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal - 
Concurso público n. º 10/2020. Aprovação de trabalhos complementares 

39. Reparações e sistemas de AVAC - Centro Empresarial da Marinha Grande – 
Concurso Público n.º 12/2021. Deliberação inicial. 

40. Requalificação do Largo de Nossa Senhora da Ajuda - Passagem - Freguesia de 
Vieira de Leiria - Concelho da Marinha Grande - Concurso público n.º 13/2021- 
Esclarecimento e listas de erros e omissões. Ratificação de despacho 

41. Operações de manutenção e conservação de estruturas de madeira nas águas 
balneares do Concelho – Concurso Público n.º 14/2021. Deliberação inicial. 

42. Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de Moel -Concurso público n.º 18/2020- 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

43. Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos 
- Fase 1 - Concurso público n.º 39/2020. Adjudicação 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr.ª Sesaltina Almeida Silva Filipe – não existe saneamento na Urbanização 
Valeira, pelo que pretende saber para quando está projetado o mesmo. 
Esteve presente numa reunião pública há cerca de um ano e foi-lhe dito que o 
orçamento para o saneamento estava aprovado, mas até agora não aconteceu nada. 
Tem a sua casa a ficar deteriorada, porque está encostada às fossas. Não 
compreende como é que na Marinha Grande e na Vieira ainda há zonas sem 
saneamento. Se não resolverem o caso até ao fim do mês de junho irá tomar outras 
medidas, porque diz estar farta de mentiras. 
 
A Sr.ª Presidente informou que efetivamente a Marinha Grande tem várias situações 
onde não há saneamento, e daí ter priorizado, em termos de orçamento, estas 
situações. Em relação ao lugar onde a D. Sesaltina reside, que é a Rua das Chedas, 
a primeira coisa que se fez foi passar do Estado para a Câmara a estrada, depois 
fez-se o projeto para lançar a obra, foi colocada a verba em orçamento, foi lançado o 
concurso, e infelizmente o concurso ficou deserto, porque o valor das propostas foi 
mais elevado do que a verba do caderno de encargos, e assim o concurso cai e tem 
que se fazer tudo de novo. 
Agora tem que se fazer uma revisão ao orçamento, que vai á Assembleia Municipal 
em junho, e só depois se está em condições de lançar novamente o concurso. Esta 
é a verdade. 
A D. Sesaltina pode dizer que quer o seu problema resolvido, mas este é o 
procedimento para o resolver, o seu e o dos outros moradores. 
Não pode dizer que estamos a mentir, até porque está aqui o Vereador Caetano, a 
quem irá de seguida dar a palavra, que até há 15 dias tinha este processo em mãos 
e sabe que isto é verdade. 
 

O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que teve este dossier até há 15 dias atrás, 
confirmou o que a Sr.ª Presidente disse, e salientou que o projeto já está feito e não 
é preciso mexer, o que tem que se repetir é o lançamento do concurso, com mais 
dinheiro em orçamento. 
 
 

2. Sr. Vítor José Domingues Rosa – pretende obter esclarecimentos sobre o Bambi 
Café. 
Apesar de inscrito não compareceu. 
 
 

3. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende intervir sobre os processos 288/19 e 109/19 
Apesar de inscrito não compareceu. 
 
 

4. Sr.ª Maria Boloete Mota – pretende expor uma situação referente ao Parque de 
Campismo da Praia da Vieira. 
 
Antes da intervenção da D. Boloete foi levantada pelas Sr.ªs Vereadoras da CDU a 
questão de inicialmente a inscrição ter sido rejeitada por ter entrado fora do prazo, 
conforme lhe foi comunicado pelo Chefe de Gabinete da Sr.ª Presidente. 
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A Sr.ª Presidente disse que o cumprimento do prazo para inscrição é para ter as 
informações dos serviços, de modo a poder dar as respostas às questões que os 
munícipes aqui vêm colocar.  
No entanto, e porque está sempre disponível para ouvir os munícipes, deu a palavra 
à D. Boloete. 
 
A D. Maria Boloete disse que tem uma tenda no Parque de campismo da Praia da 
Vieira, que pensa que seja camarário, e agora veio a saber que não tem sequer 
alvará. O explorador pediu-lhe mais de 300€ de luz, de 2 meses. Paga a renda, mas 
acha esta verba exorbitante, e agora pôs-lhe uma ação de despejo. Foi ao advogado 
e ele disse-lhe que o Parque é da Câmara, mas não está legal. Pergunta porque é 
que a Câmara não legaliza o Parque? 
 
A Sr.ª Presidente informou que o Parque é da autarquia, foi concessionado, e há 
uma comissão que vai acompanhando o que ali se passa. 
Seguidamente pediu à Chefe da Divisão Jurídica, Dr.ª Ana Sousa, se tinha alguma 
informação para dar.  
A Dr.ª Ana Sousa disse que não. 
 
Contudo, a Dr.ª Inês Marrazes, Chefe da Divisão de Gestão do Território, 
também presente na reunião, disse que tem informações. 
Disse que foi feita uma vistoria e no dia 21 de maio foi feita outra. 
Houve uma reunião com duas pessoas da gestão do Parque, com ela própria e com 
o Arquiteto que tem este processo, onde ficou acordado que os concessionários 
iriam entregar os documentos para a legalização do parque, que ainda não deram 
entrada. 
 
 

5. Sr. Nelson Carlos – pretende apresentar um projeto para o Parque Mártires do 
Colonialismo. 
O Sr. Nelson disse que não é da marinha Grande, mas a sua família sim. Tem uma 
fábrica de cerveja, e no âmbito da expansão do projeto foi abordado para trazer o 
projeto para a Marinha Grande, para o Café do Parque Mártires, e por isso gostaria 
de saber o que é que a Câmara pensa, se tem interesse em ouvir a sua proposta. 
Perguntou: 
Estão abertos a ouvir? 
Existe possibilidade de concurso público, pelo tempo da adjudicação atual e que o 
proprietário não paga? 
Se a resposta demorar muito tempo, então será para esquecer e vai para Leiria. 
 
A Sr.ª Presidente disse que tem todo o gosto em agendar uma reunião com o Sr. 
Nelson, ver o projeto e analisar em conjunto. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

• Quer deixar um voto de solidariedade para com uma empresa marinhense, onde 
houve um incêndio e que provocou avultados estragos. Está a ser investigado e 
aguarda-se. 

• Dar os parabéns a António Piteira e ao Agrupamento pelos resultados obtidos na 
patinagem. 

• Também se congratula por trazer hoje à reunião o estudo prévio para a piscina 
municipal, cujas características descreveu. 

• Informou ainda sobre: 

→ Admissão de arquitetos; 

→ Intervenção nas praias, com requalificação dos passadiços; 

→ Os 7 casos ativos atualmente; 

→ Vacinação que decorre a bom ritmo, tendo-se iniciado esta semana para os + de 
55 anos. 

 
 
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 – quando viu a inscrição da D. Sesaltina não pensou que fosse a mesma 
pessoa que há anos aqui vem. Compreende que queira tomar medidas, pois vem 
aqui há anos e há sempre desculpas, mas a verdade é que o problema não se 
resolve. E depois quando alguém aqui vem e diz que lhe mentiram a Sr.ª Presidente 
diz que é falta de respeito. 

• Sr. Nelson – tem um projeto para apresentar e deve ser ouvido. 

• Parque de Campismo da Praia da Vieira – não percebe como é que a Sr.ª Presidente 
e o Sr. Chefe de Gabinete se atrevem a dizer que aquele Parque é particular. 
Compreende a questão aqui exposta, e a convite do Vereador Caetano visitou o 
Parque e constatou as miseráveis condições, e por isso já é tempo de melhorar a 
situação, porque as pessoas pagam, e até é caro. É um espaço concessionado, 
ainda por cima não pagam a renda, e por isso a Câmara tem que intervir e tem que 
ter respeito pelas pessoas que ali têm as suas tendas. 

• Árvore na Rua das Cavadinhas – a Sr.ª já pediu o corte em outubro, a máquina 
estava avariada, não sabe se já foi podada. 

• Sr.ª Vânia Fortunato – na Rua das Papoilas, Garcia, a estrada está a abater e está 
perigosa. 

• Urbanização Fonte do Rei, na Pedrulheira – pedem mais policiamento. 

• Sr.ª Nádia Francisco – processo de licenciamento à espera há meses, sem resposta. 

• Como ainda não recebeu nada sobre a obra das Conservatórias no Atrium, voltou a 
pedir informações. 

• Obra da Associação S. Silvestre, na Moita – está parada e quer saber se a Câmara 
tem acompanhado e qual o ponto de situação. 
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• Estranhou que mais uma vez não tenha vindo na ordem de trabalhos a isenção das 
rendas dos concessionários. Lamenta que não tenham resolvido a situação dos 
outros e os tenham trazido. Só espera que não deitem a culpa para a oposição, 
porque querem aprovar as isenções para todos. Se não são capazes de resolver os 
processos pendentes, então tragam os outros! 

• Fundo de Emergência Social – há mais famílias a ser apoiadas? Já foi feita a 
alteração ao regulamento? Porque se espera? Tanto show-off na comunicação 
social e agora há apenas uma família apoiada. 

• FEMACE – qual o ponto de situação? 

• Serviço de Metrologia – o que se passa com a aferição das balanças? Os 
comerciantes são multados pela ASAE se as balanças não estiverem calibradas. 

• Hoje vem à reunião o pagamento de uma indemnização ao Sr. Artur de Oliveira e 
quer deixar bem claro que resulta apenas da inércia do executivo permanente. São 
mais de 170 mil euros que saem do erário público. É uma situação trazida pelo Sr. 
Artur Oliveira já em 1976, nunca avançou para Tribunal, só com o executivo PS do 
Dr. Álvaro Pereira, porque o munícipe não conseguiu resolver o problema dentro da 
Câmara. Avançou para Tribunal e no mandato da Sr.ª Presidente Cidália Ferreira, 
porque não houve diálogo, deixou arrastar a situação até agora.   

 
Seguidamente ditou para a ata o seguinte requerimento: 
“Sobre a inscrição da munícipe e da resposta do Chefe de Gabinete, quer saber se foi só 
desta vez ou se já aconteceu mais vezes. Há agora na Câmara um lápis azul! É lamentável 
esta postura antidemocrática e as Vereadoras da CDU estão indignadas.” 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e 
referiu o seguinte: 
 

1. Requerimento apresentado na reunião passada, sobre a FEIS e PDM – sobre o 
requerimento que apresentou e que foi subscrito pelos colegas, foi-lhe dito, passado 
alguns dias, que não estava corretamente apresentado. Não se preocupou porque a 
Sr.ª Presidente disse que assumia a marcação dessa reunião, pelo que aguarda 
essa data e pede uma vez mais que seja marcada. 

2. Rio Lis – no dia 17/05/2021 houve uma reunião em Leiria, onde estiveram presentes 
várias individualidades, Secretários de Estado e todos os Presidentes de Câmara 
dos municípios da bacia do Lis, e infelizmente a CMMG não esteve representada. 
Lamenta que a Sr.ª Presidente não tenha arranjado tempo, quando os Secretários de 
Estado do Ambiente e da Agricultura e os outros Presidentes de Câmara 
conseguiram. Pretende saber a razão da ausência. 

3. Linha do Oeste – a CDU e o BE apresentaram Moções na Assembleia Municipal, 
com as quais concorda, na generalidade, e a Sr.ª Presidente teve a iniciativa de as 
fazer chegar ao Primeiro-Ministro.  
Dá-lhe os parabéns por isso, mas a CDU na Moção defende a criação de 3 
intermodais, fora do nosso concelho, e isso custa-lhe, que não se defenda a criação 
na Marinha Grande. 

4. Obras públicas – perguntou se já há alguma conclusão para o pedido da empresa do 
concurso do Bloco L e M e a da obra da Adutora. 
Pretende saber quando é lançado o novo concurso para Casal do Malta, embora 
presuma que a resposta deva ser idêntica à da Rua das Chedas. 
Perguntou se a Câmara sempre vai ajudar o ICNF na elaboração dos projetos e se 
vamos escolher algumas das estradas a requalificar. Se sim, quais? 
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5. Por último, disse que quer deixar um agradecimento á comunicação da CMMG, 
porque desde há 2 semanas que em qualquer parte da cidade há cartazes a divulgar 
a realização de obras no concelho, e por isso quer agradecer o reconhecimento do 
trabalho desenvolvido nestes anos pelos poucos técnicos da Câmara.   

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que a Sr.ª Vereadora remeteu a sua intervenção, passa-se a 
reproduzir o conteúdo da mesma. 
 
“1. Cidadania Ativa 
  
a) Lina Santos 
Reenviou o email de 17 Outubro de 2020 sobre o problema de uma arvore localizada junto 
ao prédio onde mora (citação: a árvore para além do perigo que apresenta em dias de 
tempestade, alguns dos moradores nem a janela podem abrir porque entra sem pedir 
licença... suja tudo, entope calhas, entra pelas casas, apresenta perigo em dias de muito 
vento…) 
  
b) Grupo Pais do JI de Trutas 
Reporta novamente uma série de problemas neste equipamento educativo de que 
sucintamente destaco os seguintes: 
O grupo de pais do jardim de infância das Trutas, vem por este meio, identificar e partilhar 
algumas das necessidades de melhoria da escola, já reportadas anteriormente pelas 
direções da escola e agrupamento Nascente. 
- No início do ano 2019 devido a uma intempérie caiu uma árvore de grande porte na zona 
lateral da escola, situação que foi de imediato reportada chegando mesmo a receber 
posteriormente a visita de responsável do ambiente da câmara para verificação. A junta de 
freguesia procedeu à limpeza e recolha das ramadas mas não foi possível a remoção da raiz 
por não fazer parte das suas competências, no entanto, prontificaram-se também a proceder 
à reparação do chão e canalizações após a recolha da mesma. Esta situação representa um 
considerável risco para as crianças, uma vez que, se trata de um tronco de grandes 
dimensões com a raiz exposta e que danificou o chão, encontrando-se inclusivamente 
tubagens e canalizações visíveis e facilmente acessíveis para as nossas crianças. De 
salientar que neste momento o local em questão encontra-se protegido da forma que a 
escola conseguiu, de modo a minimizar possíveis acidentes. 
- A escola apresenta constantes problemas com as fossas, enchem com bastante 
frequência ao ponto de subir a água nos sanitários dos WCs, situação esta que representa 
alguma falta de salubridade, bem como, de falta de condições de higiene para as crianças. 
Por vezes, as mesmas são despejadas em pleno horário escolar com mangueiras e tampas 
abertas... Tendo em conta que a rua da escola dispõe de saneamento básico não se 
compreende o motivo pelo qual continua sem ser efetuada a ligação da escola à rede de 
esgotos. 
- Junto à escola existe uma pequena ponte de madeira que atravessa um riacho e que se 
encontra muita deteriorada (tábuas partidas, lodo que escorrega). Esta situação já foi 
diversas vezes reportada pelos encarregados de educação à câmara. De salientar que a 
mesma é atravessada diariamente por dezenas de crianças e familiares, o que constitui um 
perigo iminente para os mesmos (seguem fotos em anexo). 
- A escola dispõe de um espaço exterior lúdico com areia que atualmente não pode ser 
utilizado por questões de higiene, nesse sentido seria importante a remoção da areia 
existente ou a vedação do mesmo com algum tipo de proteção. Fazia também parte 
deste espaço um escorrega que segundo informação, teria sido transportado para os 
vossos estaleiros para reparação e nunca mais foi devolvido, pertencendo à escola.  
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Existem espaços escolares fechados (ex: escola básica do Pêro Neto) com material 
lúdico exterior em degradação que poderiam ser reaproveitados para outras escolas, 
permitindo assim o seu funcionamento. 
  
c) Casilda Lourenço de Jesus 
Tendo por base a informação de que existe um projeto de saneamento da rua do boco ao 
largo da passagem, a Senhora em apreço proceder à ligação dos esgotos ao colector na 
Rua Principal no Boco. Qual o ponto de situação? 
  
2. Saúde no concelho – Freguesia de Vieira de Leiria 
Chegou ao nosso conhecimento que o Centro de Saúde de Vieira de Leiria tem uma nova 
médica (Dr.ª Manuela) que terá vindo substituir o Dr. João Cabral. Contudo a senhora só 
atende 4 pessoas por dia. Os utentes fazem fila de espera, já apresentaram reclamação no 
livro amarelo e estão altamente indignados com a falta de atendimento e desorganização. A 
Sr.ª Presidente tem alguma informação sobre isto? 
  
3. Problemas na água 
Esta semana correr unas redes sociais mais uma vez vários munícipes a queixarem-se da 
qualidade da água, tendo inclusive mostrado recipientes com água de cor castanha. Esta 
situação não é nova.  
Quando é que efectivamente conseguimos garantir uma rede de abastecimento de água que 
permita à população garantir o seu consumo em segurança? 
  
4. Consulta de processos 
Como tinha referido anteriormente fui consultar alguns processos e folgo em saber que em 
relação ao processo n.º 170/19 (Paulo Rui da Cunha Ferreira, levantado pelo Sr. Baroseiro) 
já foi despachada a emissão de licença, em relação ao processo n..º288/19 de Júlia da 
Encarnação (do Sr. Josué) foram elaboradas duas informações ao processo, exatamente no 
dia útil que antecedeu a minha consulta.  
Em relação ao Processo de Licenciamento n.º 195/19, datado de 27/11/2019 e Proc.º n.º 
428/19, datado de 27/11/2019 - Vítor Manuel Ferreira Lopes, nada foi feito, por isso 
pergunto: “que diligências se tencionam realizar para que este processo tenha a mesma 
tramitação de um outro de S. Pedro de Moel em que a Câmara Municipal solicitou um 
parecer à CCDR, fundamentando o pedido na insistência do requerente. Acham que é 
melhor eu ligar para o Senhor em apreço e dizer-lhe para começar a insistir? Qual a 
dualidade de critérios? 
  
5. Ambiental: limpeza dos terrenos 
- A Câmara Municipal, foi ou não acoimada em set2018 por causa do incumprimento do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios na estrada Atlântica? (limpeza das 
faixas laterais) 
  
6. Processo 2874/17.7T9LRA referente a queixa-crime contra o Estado  
Para vos avivar a memória, o Processo 2874/17.7T9LRA é referente à queixa-crime contra o 
Estado movida por um cidadão corajoso e empenhado da Marinha Grande que não se 
resignou aos acontecimentos e entendeu que devia dar um sinal de que a inércia das 
instituições não pode continuar, o Estado, os políticos e/ou os seus agentes têm que ser 
responsabilizados elo trabalho que não realizaram.  
  
A decisão de arquivamento deste inquérito não deixa de ser surpreendente pela negativa. 
Acontece numa altura em que processualmente a polícia judiciária se preparava para efetuar 
buscas e pouco tempo depois há o arquivamento abrupto e muito pouco fundamentado. 
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A questão aqui vai sempre ser esta: 
  
Houve ou não uma política de abandono da MNL de Leiria, nomeadamente no que diz 
respeito à prevenção de incêndios por parte do ICNF? 
  
Houve ou não, total e incompreensível incumprimento do Plano de Gestão Florestal e mais 
grave, do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do Concelho da Marinha 
Grande, por parte das várias entidades a quem cabe a limpeza da Mata, nomeadamente 
ICNF?  
O Plano previa a limpeza ao redor das povoações com as quais a MNL (100 metros) confina 
e dos três aceiros que se constituem como enorme corta-fogos que deveriam ter sido 
executados com pelo menos 125m de largura ao longo de toda a extensão  (no sentido Este-
Oeste, na metade sul da MNL, precisamente por onde “entrou” o fogo em outubro de 2017, 
concretamente no Aceiro S (limite sul da MNL), Aceiro P (início junto à Guarda Nova e Aceiro 
K (início junto à guarda da Garcia). 
  
Tal política e incumprimento do PMDFCI  foram ou não determinantes para a quase extinção 
da MN de Leiria quando o objetivo deste plano é a descontinuação do combustível horizontal 
e verticalmente para dificultar a progressão dos previsíveis incêndios que previsivelmente 
iam atingir a MNL, que com elevada probabilidade iriam (e irão) ocorrer, sobretudo por força 
das alterações climáticas que há muito que vieram para ficar. 
  
Neste particular processo há dois elementos fundamentais e que corroboram este facto 
insofismável que são as declarações das testemunhas Vítor Graça, Comandante dos 
Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e Octávio Ferreira, responsável máximo da MNL 
entre 1992 e 2001 
Acho que ninguém tem dúvidas de que a AUSÊNCIA DE QUALQUER LIMPEZA NAS 
FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS PREVISTAS NO PMDFCI E NO PLANO DE 
GESTÃO FLORESTAL, FOI A PRINCIPAL RAZÃO PARA A DESTRUIÇÃO DE 86% DA 
MAIOR E MAIS ANTIGA MATA NACIONAL DO PAÍS, A MNL.  
  
Por isto, chegados aqui, quero que fique registado em ata a nobreza e bondade que este 
cidadão teve em avançar com uma ação desta natureza contra o Estado e o registo de 
tristeza pelo desfecho que este inquérito teve. Bem sabemos que o resultado de um eventual 
recurso hierárquico poder ter um fim diferente, mas este só por si reflete o estado das 
organizações no nosso país. 
  
Sobre o assunto, importa ainda olhar para a frente. Centrando-me exclusivamente no papel 
do município, e aqui não gostava de ter uma resposta de retorica, de que o ICNF fez isto e 
aquilo, blá, blá, blá… quero única e exclusivamente saber: 

a. que ações de fiscalização são feitas atualmente pelo Município no âmbito da limpeza 
da floresta contra incêndios; 

b. se já foi tomada alguma ação concreta junto de particulares, ICNF, empresas de 
telecomunicações, etc… para que todos cumpram o que a lei exige.  

c. Mais, se não estão a cumprir, o que ações/medidas o Município determinou para os 
fazer substituir, cumprir por eles e imputar-lhes custos e responsabilidades? 

 
Tudo isto para que a memória de 2017 não se volte a repetir neste concelho.” 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e 
tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da 
mesma. 

  
1. FELICITAÇÕES 

  
a. Felicitar uma vez mais o patinador de velocidade marinhense António Piteira, do 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, por se ter tornado este fim de 
semana campeão nacional de Patinagem de velocidade em pista na prova de 
500 metros, no patinódromo da freguesia de Canelas. 
O reconhecimento da patinagem de velocidade na Marinha Grande é 
reconhecida a nível nacional e por isso dois marinhenses foram convocados 
para a seleção nacional, por isso os felicito António Piteira do Agrupamento de 
EMGP e o Diogo Silveira da Associação Inline Marinha Grande 
As felicitações são extensíveis aos seus treinadores, dirigentes e pais, que 
atingem estes desempenhos em condições de trabalho muito precárias. 
Imaginem que tinham o patinódromo, que este executivo permanente insiste em 
não cumprir !!! 
  

b. Felicito o marinhense Rui Faria, por ter vencido o projeto de inovação 
pedagógica 2020/2021 da Universidade de Coimbra, com o projeto “Historias a 
direito” no âmbito da área da inteligência artificial, dos estudos artísticos, do 
direito e do design de serviços 
  

c. Felicitar os irmãos Gonçalo e Mariana Figueiroa pelo desempenho no Rally de 
Portugal, onde venceram as super especiais de Lousada e Porto, em clássicos. 

  
  

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

Veja-se a situação da ciclovia entre a Marinha e S. Pedro, onde em alguns casos 
há ervas de 1 metro. 
Quando pretendem resolver esta questão? 
  

b. Continuam a chegar-nos reclamações de munícipes que não têm saneamento, e 
não se pode dizer que vivem em áreas isoladas, mas em locais onde a sua rua 
está envolvida por outras ruas que já têm saneamento, e, estes ficaram por 
fazer, como se não fossem munícipes sem os mesmos direitos. Já aqui falámos 
da Comeira, Picassinos, Pedrulheira, hoje fala-vos de Albergaria. 
Albergaria recebeu saneamento no protocolo que a autarquia assinou com a 
Valorlis, para que estes fizessem o aterro sanitário ali ao lado. Como se 
pagassem os maus cheiros que regularmente ali chegam. No entanto, o 
saneamento não chegou a todas as ruas e a Autarquia não fez o restante. Um 
exemplo é a Rua do Açude. Os munícipes, com toda a razão, manifestam a sua 
indignação, por não terem saneamento, ao contrário das ruas vizinhas, e exigem 
saber porque a Camara não fez ainda o saneamento.  
E uma pergunta concreta à Sra. Presidente: para quando a realização do 
saneamento na Rua do Açude em Albergaria. 
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3. OUTROS ASSUNTOS 
  

a)     Na rotunda do Vidreiro vimos o monumento ao 18 de janeiro envolvido em placas de 
madeira, com umas lonas, com imagens de narizes. Já agora questionar qual o motivo 
por que a Camara não usa o brasão municipal criado há mais de 100 anos, aprovado e 
publicado no DR, e insiste em colocar uma imagem de narizes (espero que não seja 
considerado o brasão deste executivo permanente). 
Pressupomos que vamos atuar no monumento.  
Queremos regozijarmo-nos, por, finalmente, depois dos vereadores do MPM andarem 
há anos a pedir para que se restaure o monumento, ele ter entrado em obras. Bendito 
2021. 
Queria solicitar à Sra. Presidente que nos indique que trabalhos irão ser realizados, e 
esperamos que não seja apenas a restauração, mas sim a passagem do monumento a 
bronze, pois ele está muito degradado, e se tal não acontecer, um dia mais tarde 
voltaremos a registar nova erosão. Para alem disso queríamos que nos confirmasse que 
iluminação vai ser colocada para iluminar o monumento, pois não existia nenhuma. E 
não é caso único, pois o monumento do Vidraceiro, na rotunda do Mc Donalds, também 
está às escuras, apesar de eu ter alertado muitas vezes. 

  
b)     Este mandato vai deixar marcas indeléveis na terra e na sociedade marinhense, e não 

por boas razões. O desempenho dos três elementos do executivo permanente ficou 
muito aquém do que a Marinha Grande necessita e os munícipes são testemunhas. Os 
argumentos de vitimização suportados no azar que tiveram ou na culpa dos outros, 
incluindo a oposição, é demonstrativo da incapacidade de liderar, planear e decidir. 
Muito para alem do que se diz ou do que se escreve, o que é importante é o que se faz. 
Existe neste executivo uma impotência para medir o que se faz, e quando os números 
aparecem tendem a desvalorizá-los. No entanto, há valores que a própria Câmara 
apresenta, que comprovam o seu desempenho autárquico. São no fundo o seu bilhete 
de identidade. Uma das evidencias mais relevantes são os milhões que continuam 
parados no banco (hoje são mais de 12 milhões) que deviam estar investidos nas obras 
que os cidadãos necessitam, e reclamam.  
O melhor indicador para perceber o péssimo desempenho na execução de obras, é a 
Taxa de execução orçamental das despesas de capital. Nos últimos 3 anos temos taxas 
anuais a rondar os 30%. Tivemos agora conhecimento do valor da taxa de execução 
orçamento do primeiro quadrimestre, que fica nuns ridículos 3,6%. Ou seja, devíamos 
ter investido em obras 1/3 do orçamento (mais de 6 milhões de euros) e investimos 
pouco mais de 600 mil euros.  
De pouco valerá argumentar com o azar, com a oposição ou com a mentira das obras 
que se irão fazer, porque a realidade é que neste momento que já devíamos ter mais de 
30% de obras realizadas, e só têm 3,6%.” 

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

• Recordou que todos os membros do executivo têm 8 minutos para a intervenção e a 
Sr.ª Presidente já utilizou parte do seu tempo. 

• Quer reforçar os parabéns ao Agrupamento, pela chamada à seleção dos atletas da 
patinagem de velocidade. 

• Alertou para o buraco na via pública, na Passagem, que está por reparar. 

• Referiu que não foi este executivo que teve a iniciativa de reforçar o saneamento, 
mas sim a pressão da CDU para votar o orçamento. 
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• Lamentou uma vez mais a postura para com a munícipe Maria Boloete, sobre o 
Parque de Campismo da Praia da Vieira, e pretende saber o seguinte: 

→ O que a Câmara está a fazer para cobrar a dívida do concessionário? 

→ O que a Câmara está a fazer para licenciar o parque? 

→ O que a Câmara está a fazer para os munícipes terem melhores condições? 

• Proc.º 463/2020 – como está o processo, passado 6 meses? 

• Museu do Vidro – pediu para consultar, porque está parado desde 2019, e a Sr.ª 
Vereadora Célia tem mentido, porque diz que o processo está a andar, mas não 
está, só tem uma comunicação de 2019. 

• Coletividades – em janeiro de 2021 a Câmara fez o levantamento das necessidades 
para EPI’s e até agora não fez a entrega de nada! Em termos de outros apoios 
também não fez nada. Deve estar à espera que as coletividades fechem.  
Também não percebe porque não se fazem as Festas da Cidade este ano, embora 
noutros moldes, porque outras Câmaras fazem. 

• A Quercus distinguiu a Praia de S. Pedro com galardão de ouro, e não percebe 
porque não aconteceu noutras praias. Um dos critérios é a qualidade da água, 
embora tenha havido alguns avisos nos últimos anos. 

• Pretende saber quantos cidadãos estão vacinados com 2 doses, e se estamos 
preparados para a vacinação dos + de 55 anos. 

 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 

• É difícil cumprir os 8 minutos, porque são apenas duas pessoas a responder a 
questões de 5 pessoas. 

• D. Lina, sobre o corte da árvore – já há equipamento para cortar as braças e já foi 
pedido aos serviços para o fazerem. 

• Policiamento na Pedrulheira – já foi pedido o seu reforço. 

• Obra da Associação S. Silvestre – houve recentemente uma reunião com a direção, 
dizem que não têm capacidade para avançar com a 2.ª fase, mas fizeram uma 
candidatura. 

• FEM – o regulamento veio à Câmara, todos foram convidados a dar contributos, 
entretanto constatou-se que eram necessários ajustes, para que depois volte a vir à 
Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. 

• Balanças – a máquina de calibração está avariada e não tem reparação. Tem que se 
adquirir novo equipamento, que se aguarda que chegue, porque estão esgotados no 
mercado. 

• Parque de Campismo – houve uma vistoria inicial que determinou a realização de 
um conjunto de obras, feitas pelo concessionário e que será ele a pagar. 

• Trutas – já pediu para responder aos pais, mas vai averiguar. Houve uma articulação 
das ações com a Junta de Freguesia. A ponte de madeira tem que ser substituída, e 
os serviços aguardam orçamentos. Vão-se adquirir mais equipamentos de recreio 
para os Agrupamentos, e pensa que um deles seja para as Trutas. 

• Rotunda do Vidreiro – estão a ser feitos os moldes em silicone para passar o 
monumento a bronze e passá-lo depois para a meia-lua do Parque Mártires. 

• Museu do Vidro – nada do que disse é mentira. O processo está aqui, começou em 
2005, com a CDU, e só em 2011 é que o processo andou novamente. Viu-se o que 
era necessário, e é em 2019 que o processo veio para si.  
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Em 2020 veio novamente, com a informação de que era necessário contratar um 
museólogo. Foram dadas instruções aos Recursos Humanos para isso, e no 
entretanto foi feito um ofício a pedir a integração do Museu, condicionada à 
apresentação dos documentos em falta, que se estão a recolher. Não pode 
concordar que se diga que mentiu, quando o processo tem avançado. 

• Festas da Cidade – não há condições para haver Festas em junho. 
Foi feito um reforço na programação da época balnear, houve duas candidaturas, 
não estão paradas, e vai haver eventos nas praias e em todo o concelho. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Quando os assuntos são de particulares a Câmara não os mistura com os seus. 

• Conservatórias – a obra abriu esta semana e a Câmara já contactou o IRN para 
mudarem os equipamentos, aguardando para saber qual a data de abertura. 

• Rendas dos concessionários – o processo já veio à Câmara e foram os Srs. 
Vereadores que levantaram questões. 

• Sr. Artur de Oliveira – quando este executivo tomou posse já se aguardava o 
resultado do Tribunal. Este executivo tudo fez desde essa decisão. Os Srs. 
Vereadores quiseram um acordo, e hoje aqui está esse acordo para aprovar, 
resultado do trabalho deste executivo. 

• Pedidos do Sr. Vereador Caetano – o que pede tem a ver com processos que teve 
consigo até há 15 dias atrás, e por isso até lhe apetece perguntar o que tem para lhe 
dizer sobre eles. 

• Reunião do Rio Lis – não esteve presente porque estava numa conferência sobre a 
Semana do Empreendedorismo, com as 4 cidades geminadas. Já pediu uma reunião 
à Secretaria de Estado do Ambiente, para levar este assunto. 

• Bloco L e M e Rua das Chedas – são 2 concursos para lançar novamente. 

• Divulgação das obras – o Sr. Vereador sabe que os placards foram adquiridos há 
dias e só agora se pode divulgar as obras. 

• Parque de campismo – o acompanhamento é mensal, feito por uma equipa da 
autarquia, e uma das dívidas já está em execução fiscal. O restante do processo 
está em apreciação jurídica. 

• Processo de obras de S. Pedro, semelhante ao já aprovado – tem falado com a 
Chefe de Divisão sobre questões do processo e pode informar que virá brevemente 
à Câmara. 

• O saneamento é prioridade desta Câmara e a Câmara são os sete membros! 

• Patinódromo – o processo está a decorrer e espera que a resolução seja rápida. 

• Centro de Saúde da Vieira – não tem qualquer informação, mas tomou nota para 
tentar saber o que se passa. 

• Coima ao Município – não sabe, terá que ir ver, assim como a resposta ao resto das 
questões, que não tem agora aqui. 

• Questão da vacinação levantada pela Vereadora Lara – já tinha falado, no início da 
reunião, que 45% da população já está vacinada. 
Dá os parabéns aos profissionais de saúde, a quem a Câmara tem apoiado, dando 
as condições necessárias. 

 

• Fundos de apoio - a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu o ponto de 
situação sobre o apoio dos 2 fundos. 
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A Sr.ª Presidente informou o seguinte: 

→ Fundo de Emergência Social – entraram mais 19 candidaturas e nenhuma tinha 
condições para apoiar. Neste momento estão 2 técnicos a ajudar na entrega da 
documentação necessária e estão também a trabalhar na alteração do 
regulamento. 

→ FEMACE – o Dr. Luís Barreiros está a analisar as candidaturas. 
 

• Rua do Açude – a Sr.ª Presidente disse que não tem informação para o 
saneamento. 

• Ciclovias – as Estradas de Portugal iniciarão brevemente os trabalhos de limpeza, 
estando previsto para a primeira semana de junho. 

• Casa da D. Diana – a consignação da demolição está marcada para dia 05/06/2021. 
 
 

 

 

 

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 16:45 horas às 17:10 horas. 

 
 

 

 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 3, da reunião ordinária realizada no dia 01 de fevereiro de 
2021 

 
291 - Presente a ata n.º 3, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 01 de 
fevereiro de 2021, 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 4, da reunião extraordinária realizada no dia 09 de 
fevereiro de 2021 

 
292 - Presente a ata n.º 4, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
09 de fevereiro de 2021, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
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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. 
 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
3. Resumo de Tesouraria do dia 18 de maio de 2021 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia dezoito de maio de dois mil e 
vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
12.787.667,56€ (doze milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete 
euros e cinquenta e seis cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

4. “Obras de acalmia de tráfego - desde a rua Santa Isabel até à rua D. João 
Pereira Venâncio” – Concurso Público n.º 05/2020 – Remessa de garantia para 
reforço de caução  

 
293 - Presente informação n.º 18SAB/2021 da Área das Finanças e carta do adjudicatário da 
obra em epígrafe, CONTEC – Construção e Engenharia, S.A., a apresentar, para reforço de 
caução, a garantia bancária 962300488034741, de 15 de abril de 2021, no montante de 
18.195,74 euros, emitida pelo Banco Santander Totta, S.A. 
 
A Câmara Municipal apreciou a referida informação e, considerando o teor da mesma, 
delibera, de acordo com o n.º 2 do artigo 353.º do Código dos Contratos Públicos, 
alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
aceitar a garantia bancária n.º 962300488034741, de 15 de abril de 2021, no montante 
de 18.195,74 euros, emitida pelo Banco Santander Totta, S.A. e restituir a importância 
de 669,66 € ao adjudicatário CONTEC – Construção e Engenharia, S.A, retida através 
da guia 331/1/2021 de 21/04/2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 

5. P.A. N.º 45/2021-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de 
alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a 
quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do 
concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”. Abertura de 
procedimento de contratação pública. 
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Da análise do processo, e após a discussão havida entre os Srs. Vereadores e os 
esclarecimentos da Chefe da Divisão Financeira, Dr.ª Sandra Paiva, foi decidido que é 
necessário garantir que os concorrentes cumprem o Código do Trabalho e a tabela salarial. 
Essa exigência irá já ser colocada nas peças do procedimento agora aprovadas, referentes 
aos pontos 5 e 6 da ordem do dia. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta. 
 
294 - Presente a informação I/698/2021 e a requisição interna do serviço da DDC – Divisão 
de Desenvolvimento e Cidadania, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à 
contratação da prestação de serviços de “Confeção, fornecimento e transporte de 
alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições 
em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para o 
ano letivo 2021/2022”.  
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Anexos e minutas do anúncio. 
 
Considerando a informação n.º 50/SC/2021 da área de aprovisionamento na qual se atesta a 
fundamentação do preço base de 654.895,50€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
proposto pela DDC na informação I/698/2021, bem como a fundamentação da adoção do 
procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos 
termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, alínea a), para os efeitos do 
disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2021 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2021 e 2022 para a contratação da “Confeção, 
fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, 
refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho 
da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”, na classificação orgânica/económica 
06/020105, ações do PAM 2019/A/78 e 2019/A/72. 
 
Considerando que por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, foi emitido parecer 
prévio favorável à contratação da prestação de serviços de “Confeção, fornecimento e 
transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a 
quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da 
Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”, de acordo com o n.º 7 e 8 do artigo 73.º, da 
Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, considerando a fundamentação do serviço 
requisitante aduzida na informação de proposta de abertura do procedimento. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal, na sua sessão 28/12/2020, deliberou conceder autorização genérica 
prévia favorável para a assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de 
Junho, nos termos constantes da deliberação anexa ao processo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação n.º I/698/2021 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, concordando com a proposta do mesmo serviço, que 
se dá por reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de acordo com os 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1,  
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todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 
33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. P.A. N.º 48/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - 
ano letivo 2021/2022”. Abertura de procedimento de contratação pública. 

  
295 - Presente a informação I/689/2021 e a requisição interna do serviço da DDC – Divisão 
de Desenvolvimento e Cidadania, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à 
contratação da prestação de serviços de “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - ano letivo 
2021/2022”.  
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Anexo e minutas do anúncio. 
 
Considerando a informação n.º 48/SC/2021 da área de aprovisionamento na qual se atesta a 
fundamentação do preço base de 352.200,62€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
proposto pela DDC na informação I/689/2021, bem como a fundamentação da adoção do 
procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos  
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termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, alínea a), para os efeitos do 
disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2021 a dotação 
para a assunção de despesa, no ano de 2021 para a contratação da prestação de serviços 
de “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), 
e dinamização de bibliotecas escolares - ano letivo 2021/2022”, na classificação 
orgânica/económica 06/020220, ação do PAM 2019/A/73. 
 
Considerando que por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, foi emitido parecer 
prévio favorável à contratação da prestação de serviços de “Atividades de animação e apoio 
à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas 
escolares - ano letivo 2021/2022”, de acordo com o n.º 7 e 8 do artigo 73.º, da Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro, considerando a fundamentação do serviço requisitante aduzida 
na informação de proposta de abertura do procedimento. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação n.º I/689/2021 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, concordando com a proposta do mesmo serviço, e a 
informação n.º 48/SC/2021 da DAF, que se dão por reproduzidas e que ficam anexas à 
presente deliberação, de acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea 
a), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com 
o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do  Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto 
nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL) aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

7. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – Elaboração de Projetos de Arquitetura e 
Especialidades para a Nova Piscina Municipal da Marinha Grande – 
APROVAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO 

 
Sobre o estudo em análise, o Sr. Vereador Carlos Caetano chamou a atenção para o facto 
de o valor ter aumentado substancialmente, cerca de mais 2 milhões de euros. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira também chamou a atenção para o valor, que desde 2018, 
em que era de 2 milhões e meio de euros, ter resvalado substancialmente, sendo agora de 
mais de 5 milhões de euros. Perguntou, por isso, se a Câmara negociou algum apoio do 
Estado. 
 
A Sr.ª Presidente informou que até agora não há nenhum apoio. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que a Câmara deve arranjar uma forma de 
financiamento. 
Em relação ao ponto de vista técnico, referiu que o MpM analisou este estudo prévio, que 
lhes pareceu muito interessante, só colocando a questão da envolvência com o existente. 
Não viu qualquer imagem 3D, e gostava de ver, para analisar a estrutura, pelo que pede que 
se solicite ao gabinete de arquitetura imagens tridimensionais. 
 
A Sr.ª Presidente informou que o envio dessas imagens estará previsto na fase do 
anteprojeto. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta. 
 
296 - Presente informação técnica MF_19_2021, da Divisão de Gestão do Território, datada 
de 17 de maio de 2021, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação do Estudo prévio dos “Projetos de Arquitetura e Especialidades para a Nova 
Piscina Municipal da Marinha Grande”;  
 
- Presente o Estudo prévio de Arquitetura e especialidades da nova Piscina Municipal, 
elaborado por Julião Azevedo, Arquitetos Lda, no âmbito do processo de aquisição nº 
116/2020 – AP/DGT, registado sob a entrada E/4317/2021, composto pelos seguintes 
elementos:  

- Memória Descritiva e Justificativa;  
- Plantas, cortes e alçados;  
- Plano de mobilidade  

 
- Presente parecer favorável condicionado do Instituto Português do Desporto e Juventude 
I.P., registado sob a entrada E/5116/2021;  
 
- O presente estudo prévio assegura o cumprimento integral das disposições contidas no 
Código de Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
assim como o estipulado na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas 
e legislação em vigor, bem com o programa preliminar.  
 



 

Página 23 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 24/05/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa, o estudo prévio e todos 
os elementos apresentados e, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar o estudo 
prévio da Nova Piscina Municipal da Marinha Grande  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

8. Aprovação do projeto de execução - “REPARAÇÕES E SISTEMAS DE AVAC - 

CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE 
 
 

297 - Presente Informação n.º MF/20/2021, da Divisão de Gestão do Território, datada de 17 
de maio de 2021, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação do projeto de execução para a “REPARAÇÕES E SISTEMAS DE AVAC - 
CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE”, localizado na Zona Industrial do Casal 
da Lebre, na freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
Presentes os seguintes elementos do projeto de execução: 
 
1 - Arquitetura   
- Peças escritas  
- Peças desenhadas  
- Caderno de encargos - condições técnicas especiais  
- Fichas de segurança – fase de projeto  
- Plano de gestão de resíduos da construção e demolição  
- Mapa de trabalhos e orçamento  
- Mapa de trabalhos e quantidades  
 
2 - AVAC 
- Peças escritas  
- Peças desenhadas  
 
3 – RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
O presente projeto assegura o cumprimento integral das disposições contidas no Código de 
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, assim como o 
estipulado na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas e legislação 
em vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar o Projeto de Execução da 
“REPARAÇÕES E SISTEMAS DE AVAC - CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 
GRANDE”, localizado na Zona Industrial do Casal da Lebre, na freguesia e concelho da 
Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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9. PROJETO PARA A INTERVENÇÃO DESIGNADA POR “OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS ÁGUAS BALNEARES DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE” - APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

 
 
As questões colocadas neste ponto são comuns ao ponto 41. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou o seguinte: 

• Que tipo de material é utilizado nos passadiços, uma vez que não viu no projeto? 
Lembrou que deverá ser um material não corrosivo. 

• Foi dito que os concorrentes podiam visitar, mas depois encurtou-se o prazo de 15 
para 6 dias. Perdeu-se o sentido da visita ao local? Alterou-se o prazo porque 
estamos atrasados? 

Só daqui a umas semanas é que será feita a adjudicação, o que significa que a intervenção 
vai ser durante a época balnear. 
Depois, o prazo: 60 dias. Significa que esta época balnear já foi! 
Há anos que se anda a falar dos passadiços e finalmente é que se vai intervir. Ainda bem, 
mas porque é que não se fez antes? A única coisa que se altera em 2021 é que há eleições! 
 
A Sr.ª Presidente informou que só agora foi possível trazer o procedimento porque só agora 
é que a Câmara tem intervenção nas praias. A Arquiteta que fez o projeto tinha antes outro 
em mãos, e só agora é que houve o reforço dos recursos humanos nesta área. Só se 
conseguiu agora porque teve que se recolher todos os projetos da APA, pois o que interessa 
é que as coisas fiquem bem feitas, se não for na época balnear será para depois, porque os 
passadiços são utilizados durante todo o ano. O que é preciso é fazer! 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta. 
 
298 - Presente projeto de execução elaborado para as estruturas de madeira – passadiços – 
existentes nas águas de banhos e águas balneares do concelho, designado por 
“OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA 
NAS ÁGUAS BALNEARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação técnica, com a referência n.º IA/13/2021, da Divisão de Gestão do 
Território, datada de 12 de maio de 2021, que se dá por integralmente reproduzida e fica 
anexa, propondo a aprovação do projeto de execução para a empreitada de “OPERAÇÕES 
DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS ÁGUAS 
BALNEARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”. 
 
Presentes os seguintes elementos que compõem o projeto: 

⚫ - Mapa de Quantidades de Trabalho; 
⚫ - Mapa de Orçamento; 
⚫ - Memória Descritiva e Justificativa; 
⚫ - Caderno de Encargos – Condições Técnicas Especiais; 
⚫ - Projeto de Execução; 
⚫ - Plano de Gestão de Resíduos; 
⚫ - Ficha de Segurança e Saúde no Trabalho; 

 
O presente projeto de execução assegura o cumprimento integral das disposições contidas 
no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro,  
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assim como o estipulado na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas 
e legislação em vigor. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa, o projeto de execução 
e todos os elementos apresentados e, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, 
alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar o 
projeto de execução para a intervenção respeitante às “OPERAÇÕES DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS ÁGUAS 
BALNEARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

10. Publicitação de pedido para instalação de apoio de praia simples na Praia 
denominada “Vieira Norte”, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha 
Grande 

 
299 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º E/4991/2021, em nome de Cátia 
Liliana Amado Lobo Carqueijeiro, em que a mesma solicita a atribuição de licença para 
utilizar a instalação do apoio de praia simples, localizada na Praia denominada “Vieira Norte”, 
da Freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande.  
 
Considerando que,  
 
- Cátia Liliana Amado Lobo Carqueijeiro apresentou um pedido, com o registo de entrada n.º 
E/4991/2021, em que solicita a atribuição de licença para utilizar a instalação do apoio de 
praia simples, localizada na Praia denominada “Vieira Norte”, da Freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho da Marinha Grande;  
 
- A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei-quadro de transferências de competências para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais – dispõe na alínea a) do n.º 2 do seu 
artigo 19.º que compete aos órgãos municipais, no que se refere às praias marítimas, 
concessionar, licenciar e autorizar infraestruturas, equipamentos, apoios de praia ou 
similares nas zonas balneares;  
 
- As competências previstas naquela Lei consideram-se transferidas para as autarquias 
locais desde 1 de janeiro do corrente ano – n.º 3 do artigo seu artigo 4.º; 
 
- O Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro concretizou a transferência de competências 
para os órgãos municipais no domínio da gestão das praias marítimas, integradas no 
domínio público hídrico do Estado, tendo ficado consignado que o licenciamento dos apoios 
de praia competia aos órgãos municipais - alínea a) do n.º 3 do seu artigo 3.º; 
 
- Os apoios de praia simples definidos no n.º 3 do artigo 21.º do Regulamento de Gestão das 
Praias Marítimas do Troço Ovar-Marinha Grande proporcionam serviços obrigatórios, tais 
como assistência e salvamento de banhistas, Informação aos utentes, postos de socorros, 
comunicações de emergência, recolha de lixo, limpeza da praia e instalações sanitárias de 
utilização gratuita e abertas ao público durante toda a época balnear;  
 
- O Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua redação atual, que estabelece o 
Regime da Utilização dos Recursos Hídricos, dispõe, no n.º 3 do artigo 12.º, que compete 
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aos municípios territorialmente competentes licenciar os apoios de praia, previstos nos ns.º 
1, 2 e 3 do artigo 63.º;  
 
- O artigo 19.º do mesmo diploma preceitua que carecem de emissão de licença prévia as 
utilizações privativas dos recursos hídricos do domínio público;  
 
- A tramitação da atribuição da referida licença, por existir um pedido de um particular, deve 
seguir as disposições constantes do n.º 5 do artigo 21.º desse mesmo Decreto-Lei;  
 
A Câmara Municipal analisou o mencionado pedido e verificando, tal como determina 
a alínea b) do n.º 5 do artigo 21.º do mencionado Decreto-Lei n.º 226-A/2007, que não 
existem causas que obstem à abertura do procedimento, nomeadamente o 
incumprimento de alguma das condições de que depende a emissão do título, 
referidas no artigo 10.º do mesmo diploma, que o mesmo não é inoportuno ou 
inconveniente para o interesse público, nem pretendendo atribuir essa utilização por 
via de iniciativa pública delibera, nos termos da alínea c) do citado número e artigo, 
publicitar, através de editais, a afixar nos locais de estilo durante o prazo de 30 dias 
seguidos, que foi apresentado um pedido de utilização dos recursos hídricos para 
instalação de um apoio de praia simples, da praia denominada “Vieira Norte”, situada 
na freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, conforme planta anexa, 
que deverá ser, igualmente, publicitada. 
 
A publicitação do referido pedido abre a faculdade de outros interessados poderem 
requer, para si, a emissão do título com o objeto e finalidade para a utilização 
publicitada ou apresentar objeções à atribuição do mesmo, iniciando-se, caso se 
verifiquem pedidos idênticos de atribuição de licença, um procedimento concursal 
entre os interessados – alíneas c) e e) do n.º 5 do artigo 21.º do citado Decreto-Lei n.º 
226-A/2007.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

11. Req.º nº 234/21, datado de 05/04/2021 - Proc.º n.º 456/20, datado de 10/11/2020 - 
Liliana Sofia Paulo 

 
300 - Presente requerimento n.º 234/21, datado de 2021/04/05, constante do processo 
camarário n.º 456/20, subscrito por Liliana Sofia Paulo, com o NIF 218220561, referente ao 
pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar, muros e 
piscina”, a levar a efeito na parcela designada “Parcela a Destacar”, a constituir através da 
operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua da 
Fonte à Pedrulheira, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20068 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 687. 
 
Presente processo n.º 446/20, em nome de LILIANA SOFIA PAULO, referente ao pedido de 
emissão de certidão de destaque, deferido por deliberação camarária de 2021/02/15. 
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Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/05/12, 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 uma moradia unifamiliar, muros e piscina”, a 
levar a efeito na parcela designada “Parcela a Destacar”, a constituir através da 
operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio rústico sito na 
rua da Fonte à Pedrulheira, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 20068 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 687, com o 
número de processo 456/20, com data de entrada em 2020/11/10, apresentado por 
Liliana Sofia Paulo, com o NIF 218220561, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

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

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 46,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Fonte à Pedrulheira, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO SOBRE 
O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO”, com o número “01rev1”, datada de “29-03-
2021”, entregue a coberto do requerimento n.º 234/21, datado de 2021/04/05, ficando 
a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

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

12. Req.º nº 235/21, datado de 05/04/2021 - Proc.º n.º 457/20, datado de 10/11/2020 - 
Liliana Sofia Paulo 

 
301 - Presente requerimento n.º 235/21, datado de 2021/04/05, constante do processo 
camarário n.º 457/20, subscrito por Liliana Sofia Paulo, com o NIF 218220561, referente ao 
pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar, muros e 
piscina”, a levar a efeito na parcela designada “Parcela Remanescente”, a constituir através 
da operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua 
da Fonte à Pedrulheira, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20068 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 687. 
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Presente processo n.º 446/20, em nome de Liliana Sofia Paulo, referente ao pedido de 
emissão de certidão de destaque, deferido por deliberação camarária de 2021/02/15. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/05/12, 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 uma moradia unifamiliar, muros e piscina”, a 
levar a efeito na parcela designada “Parcela Remanescente”, a constituir através da 
operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio rústico sito na 
rua da Fonte à Pedrulheira, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 20068 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 687, com o 
número de processo 457/20, com data de entrada em 2020/11/10, apresentado por 
Liliana Sofia Paulo, com o NIF 218220561, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

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

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 41,35m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Fonte à Pedrulheira, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO SOBRE 
O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO”, com o número “01rev1”, datada de “29-03-
2021”, entregue a coberto do requerimento n.º 235/21, datado de 2021/04/05, ficando 
a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

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

13. Req.º nº 429/20, datado de 01/04/2020 - Proc.º n.º 102/20, datado de 01/04/2020 - 
Bruno Miguel Regalado Marques, Ana Rita Ribeiro Moreira, Carlos Alberto 
Coelho Ferreira e Joana Ferreira Romão 

 
302 - Presente requerimento n.º 429/20, datado de 2020/04/01, constante do processo 
camarário n.º 102/20, subscrito por Bruno Miguel Regalado Marques, com o NIF 
215742931, com residência em rua António Maria da Silva, n.º 19, casa 10, lugar de 
Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, por Ana Rita Ribeiro Moreira, com o 
NIF 236221868, com residência em rua 10 de Junho, n.º 41, lugar de Picassinos, freguesia e  
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concelho de Marinha Grande, por Carlos Alberto Coelho Ferreira, com o NIF 234971738, 
com residência em 10 de Junho, n.º 41, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de 
Marinha Grande e por Joana Ferreira Romão, com o NIF 207582556, com residência em 
rua António Maria da Silva, n.º 19, casa 10, lugar de Comeira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um 
edifício de habitação multifamiliar com dois fogos, anexos e muros de vedação”, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua da República, lugar de Picassinos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 8283 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 2133. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/05/19, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaíram, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de um edifício de habitação multifamiliar com 
dois fogos, anexos e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 
da República, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8283 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo número 2133, com o número de processo 102/20, 
com data de entrada em 2020/04/01, apresentado por Bruno Miguel Regalado Marques, 
com o NIF 215742931, com residência em rua António Maria da Silva, n.º 19, casa 10, 
lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, por Ana Rita Ribeiro 
Moreira, com o NIF 236221868, com residência em rua 10 de Junho, n.º 41, lugar de 
Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, por Carlos Alberto Coelho 
Ferreira, com o NIF 234971738, com residência em 10 de Junho, n.º 41, lugar de 
Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande e por Joana Ferreira Romão, com 
o NIF 207582556, com residência em rua António Maria da Silva, n.º 19, casa 10, lugar 
de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio em calçada de pedra de calcário com as dimensões de 
0,05mx0,05mx0,05m, após execução da camada de base em “tout-venant”, com 
0,15m de espessura. O lancil deverá ser em pedra de calcário com uma largura de 
0,15m e na zona da entrada 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 49,64m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da República, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO – PLANTA E CORTE 
GERAL”, com o número “02”, datada de “MAR/2020”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 429/20, datado de 2020/04/01, ficando a emissão da Autorização de 
Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada. 
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Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

14. Req.º nº 289/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 241/20, datado de 29/07/2020 - 
ICEBEL - Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial, Lda. 

 
 
303 - Presente pedido com o registo n.º 289/21, datado de 26/04/2021, referente ao 
licenciamento de ampliação de uma unidade industrial sita no n.º 53 da rua 1º de Janeiro, na 
Amieirinha, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
o n.º 11152 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 16298, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 241/20, com 
data de entrada de 29/07/2020, apresentado por ICEBEL - Comércio de Máquinas e 
Desenvolvimento Industrial Lda., detentora do NIPC 501 735 283, com sede na rua 1º de 
Janeiro, n.º 53, Amieirinha, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de 
arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara de 18/01/2021; 
 
Presente informação técnica, datada de 14/05, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 17/05/2021, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo de licenciamento relativo 
a ampliação de uma unidade industrial sita no n.º 53 da rua 1º de Janeiro, na 
Amieirinha, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 11152 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 16298, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 241/20, com 
data de entrada de 29/07/2020, apresentado ICEBEL - Comércio de Máquinas e 
Desenvolvimento Industrial Lda., detentora do NIPC 501 735 283, com sede na rua 1º 
de Janeiro, n.º 53, Amieirinha, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
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3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Req.º nº 317/21, datado de 04/05/2021 - Proc.º n.º 471/20, datado de 18/11/2020 - 
TRADILUSA – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

 
304 - Presente requerimento n.º 317/21, datado de 2021/05/04, constante do processo 
camarário n.º 471/20, subscrito por TRADILUSA – Empreendimentos Imobiliários, Lda., 
com o NIPC 507186508, com sede em Avenida do Vidreiro, n.º 156, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de edifício 
de habitação multifamiliar com dois fogos”, a incidir sobre um prédio rústico, sito em rua 
da Escola Secundária, lugar de Almoinhas, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20809 e 
inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 6412. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2021/05/14 e de 2021/03/26, 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de edifício de habitação multifamiliar com dois fogos”, a incidir 
sobre um prédio rústico, sito em rua da Escola Secundária, lugar de Almoinhas, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20809 e inscrito na respetiva matriz predial rústica 
sob o artigo número 6412, com o número de processo 471/20, com data de entrada em 
2020/11/18, apresentado por TRADILUSA – Empreendimentos Imobiliários, Lda., com o 
NIPC 507186508, com sede em Avenida do Vidreiro, n.º 156, freguesia e concelho de 
Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 819/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 244/20, datado de 29/07/2020 - 
Gustavo Manuel Dias de Gouveia Quadrado 

 
305 - Presente requerimento n.º 819/20, datado de 2020/07/29, constante do processo 
camarário n.º 244/20, subscrito por Gustavo Manuel Dias de Gouveia Quadrado, com o  
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NIF 100776469, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação 
de um muro de vedação com criação de lugar de estacionamento)”, a incidir sobre um 
prédio urbano, sito em rua Alexandre Herculano, n.º 25, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
15158 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 5210. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/05/14, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Alteração e ampliação de um muro de vedação 8com criação de lugar de 
estacionamento)”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua Alexandre Herculano, 
n.º 25, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 15158 e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo número 5210, com o número de processo 244/20, com data de 
entrada em 2020/07/29, apresentado por Gustavo Manuel Dias de Gouveia Quadrado, 
com o NIF 100776469, com o condicionalismo da apresentação de termo de 
Responsabilidade, subscrito por técnico legalmente habilitado, garantindo o 
cumprimento das questões relativas à estabilidade do muro de vedação a ampliar. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

17. Req.º nº 211/21, datado de 23/03/2021 - Proc.º n.º 358/20, datado de 29/09/2020 - 
Margarida Isabel Vareda Lopes 

 
306 - Presente requerimento n.º 211/21, datado de 2021/03/23, constante do processo 
camarário n.º 358/20, subscrito por Margarida Isabel Vareda Lopes, com o NIF 205537723, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de edifício de habitação 
unifamiliar e muro, com demolição do existente”, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
rua Principal à Pedrulheira, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15210 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 1261. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2021/05/05 e de 2021/03/01, 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de edifício de habitação unifamiliar e muro, com demolição do existente”, a incidir 
sobre um prédio urbano sito na rua Principal à Pedrulheira, lugar de Pedrulheira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 15210 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 1261, com o número de processo 358/20, com data de entrada em 
2020/09/29, apresentado por Margarida Isabel Vareda Lopes, com o NIF 205537723, 
com os seguintes condicionalismos: 
 
1. De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na rua, deverá 

efetuar a pavimentação do passeio em calçada de pedra calcária com as dimensões 
de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base em “tout-venant”, com 0,15m 
de espessura. O lancil deverá ser em pedra de calcário com as dimensões de 0,13m 
8largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base). 

2. Deverá ser assegurado o remate ao passeio da berma/valeta em calçada de pedra 
de calcário ou granito com dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução de 
uma base em “tout-venant” com uma espessura mínima de 0,20m. 

3. Apresentação de peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO – Arranjos 
Exteriores”, com o “desenho n.º 2”, contendo a indicação da execução do passeio 
em pedra de calcário.   

 
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 328/21, datado de 07/05/2021 - Proc.º n.º 406/19, datado de 06/11/2019- 
Catarina de Oliveira Soares 

 
307 - Presente requerimento n.º 328/21, datado de 2021/05/07, constante do processo 
camarário n.º 406/19, subscrito por Catarina de Oliveira Soares, com o NIF 207088225, 
com residência em rua dos Poços, n.º 59, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo 
ao pedido de licenciamento da “Legalização da Alteração de Habitação Unifamiliar” 
existente, bem como o pedido de licenciamento a obra de “Demolição de muro de vedação 
e construção de novo muro de vedação”, incluindo o pedido de “Destaque de parcela”, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua 43, n.º 18, lugar de Trutas, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 9062 e inscrito na respetiva urbana sob o artigo n.º 15480, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/12/28. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/05/14, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da “Legalização da 
Alteração de Habitação Unifamiliar” existente, bem como o pedido de licenciamento a 
obra de “Demolição de muro de vedação e construção de novo muro de vedação”, 
incluindo o pedido de “Destaque de parcela”, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
rua 43, n.º 18, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 9062 e inscrito na 
respetiva urbana sob o artigo n.º 15480, com o número de processo 406/19, com data 
de entrada em 2019/11/06, apresentado por Catarina de Oliveira Soares, com o NIF 
207088225, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. O alinhamento do muro de vedação a executar junto da Rua do Pedrogão Grande, 

deverá ser estabelecido com base na continuidade do alinhamento do portão de 
acesso de veículos existente a nascente da moradia alinhado com o muro de 
vedação da moradia existente a poente, de forma a eliminar o estrangulamento da 
plataforma da rua. 

2. Execução do remate do pavimento betuminoso ao muro de vedação em betão 
betuminoso, preferencialmente, ou em alternativa, em calçada de pedra calcária 
com as dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após abertura de caixa e execução de 
uma base em tout-venant com uma espessura mínima de 0,30m.  

3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 15,15m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a Rua de Pedrogão Grande, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Proposto – implantação 
s/ Lev. Topográfico, Perfil longitudinal e Planta do piso 0”, com o número “2.01a”, 
datada de “NOV.20”, entregue a coberto do requerimento n.º 1352/20, datado de 
2020/12/21, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 
 

Mais delibera informar a 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. 
 
 
 

19. Req.º nº 253/21, datado de 13/04/2021 - Proc.º n.º 463/19, datado de 26/12/2019 - 
Júlio Luna Perez 

 
308 - Presente requerimento com o n.º 253/21, datado de 13/04/2021, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, comércio e serviços, sito na 
Rua do Mar, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, 
objeto de legalização de alteração do edifico destinado a habitação, comércio e serviços, 
titulada pelo alvará de obras de legalização n.º 55/20, emitido em 14/08/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 18/05/2021, bem como despacho da Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 18/05/2021, a determinar a realização da vistoria prevista no 
n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande, em vigor. 
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A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua do Mar, Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, propriedade de Júlio Luna 
Perez, com o NIF 173664180, com a seguinte composição: 
  

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

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

20. Req.º nº 1304/20, datado de 04/12/2020 - Proc.º n.º 492/20, datado de 04/12/2020 
- Virgílio Augusto Ferreira de Almeida Pelicano 

 
309 - Presente requerimento com o n.º 1304/20, datado de 04/12/2020, a solicitar a 
autorização de utilização, para o uso de serviços, para a fração “E” do edifício, sito na 
Avenida Aníbal Guedes Coelho, n.º 2, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de 
obras de alteração, licenciadas no âmbito do processo camarário n.º 442/18, tituladas pelo 
alvará de obras de alteração n.º 13/19, emitido em 22/01/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 18/05/2021, bem como despacho da Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 18/05/2021, a determinar a realização da vistoria prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria à fração “E” do edifício sito em Avenida Aníbal 
Guedes Coelho, n.º 2, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Virgílio 
Augusto Ferreira de Almeida Pelicano, com o NIF 213400073, com a seguinte 
composição: 
 

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

21. Req.º nº 57/21, datado de 20/01/2021 - Proc.º n.º 21/21, datado de 20/01/2021 - 
Manuel da Silva 

 
310 - Presente requerimento com o n.º 57/21, datado de 20/01/2021, a solicitar a autorização 
de utilização para “habitação”, para a fração “C” do edifício sito na Rua dos Pires à Guarda 
Nova, n.º 4, freguesia de Marinha Grande, objeto de obras de alteração e ampliação 
licenciadas no âmbito do processo n.º 134/1985, em nome de Manuel da Silva, titulada pelo 
alvará de construção n.º 298, emitido em 17/04/1985. 
 
Presente parecer técnico datado de 18/05/2021, bem como despacho da Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 18/05/2021, a determinar a realização da vistoria prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria à fração “C” do edifício sito em Rua dos Pires à 
Guarda Nova, n.º 4, freguesia de Marinha Grande, propriedade de Manuel da Silva, com 
o NIF 148277888, com a seguinte composição: 
 

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

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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22. Req.º nº 324/21, datado de 06/05/2021 - Proc.º n.º 99/21, datado de 06/05/2021 - 
PMSA - Investimentos Imobiliários, Unipessoal Lda. 

 
311 - Presente requerimento com o n.º 57/21, datado de 20/01/2021, a solicitar a autorização 
de utilização para “habitação”, para as frações “C”, “D”, “E”, “F”, “L”, “M”, “N” e “O”, do edifício 
sito na Rua João dos Santos Moderno, freguesia de Marinha Grande, cuja construção foi 
licenciada no âmbito do processo n.º 1040/025, em nome de Solpedrosas, Lda., titulada pelo 
alvará de construção n.º 298, emitido em 17/04/1985. 
 
Presente parecer técnico datado de 18/05/2021, bem como despacho da Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 18/05/2021, a determinar a realização da vistoria prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria às frações “C”, “D”, “E”, “F”, “L”, “M”, “N” e “O”, do 
edifício sito na Rua João dos Santos Moderno, freguesia de Marinha Grande, 
propriedade de PMSA - Investimentos Imobiliários, Unipessoal Lda., com o NIPC 
514680784, com a seguinte composição: 
 

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

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

23. Req.º nº 348/21, datado de 17/05/2021 - Proc.º n.º 342/17, datado de 31/07/2017 - 
Ana Lúcia Domingues da Silva 

 
312 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a que foi 
atribuído o número de processo camarário n.º 342/17, subscrito por Ana Lúcia Domingues 
da Silva, com o NIF 220962480, incidente sobre um prédio urbano, sito na rua do Sobreiro, 
n.º 19, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 15273 e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 3309, inicialmente aprovado por  
 



 

Página 38 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 24/05/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
deliberação camarária tomada na reunião de 11/06/2018 e titulada pelo alvará de obras de 
construção n.º 62/18, emitido em 22/08/2018, cuja validade terminou em 21/02/2021. 
 
Presente informação dos serviços datada de 17/058/2021, sobre os condicionalismos que 
enquadram a intenção de declarar a caducidade da licença. 
 
Considerando que: 
 
- Por deliberação camarária tomada na reunião de 11/06/2018, foi o pedido de licenciamento 
relativo à obra de “Construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação”, 
a que foi atribuído o número de processo camarário n.º 342/17, incidente sobre um prédio 
urbano, sito na rua do Sobreiro, n.º 19, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 
15273 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo 
número 3309, foi objeto de deferimento final; 
 
- A titular do processo Ana Lúcia Domingues da Silva, com o NIF 220962480, através do 
requerimento registado sob o n.º 348/21, de 17/05/2021, vem solicitar uma licença especial 
para conclusão da obra, a qual apenas pode ser requerida quando as obras já tenham 
atingido um elevado estado de execução, mas a licença haja caducado; 
 
- Pressupôs a requerente que a caducidade da licença já se operou automaticamente, pelo 
que se considera estarem reunidas condições para a dispensa da sua audiência prévia pela 
Câmara, conforme o disposto no artigo 124.º do CPA – Código do Procedimento 
Administrativo, que refere que a audiência dos interessados pode ser dispensada quando “os 
interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à 
decisão e sobre as provas produzidas”; 
 
A Câmara Municipal, verificando que na presente data se encontra ultrapassado o 
prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de construção n.º 
62/18, emitido em 22/08/2018,21/02/2021 cuja validade terminou em 18/05/2017, sem 
que a obra se encontre concluída, no uso da competência conferida pelo nº 5 do 
referido artigo 71.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 
09/09, delibera; 
 
DECLARAR A CADUCIDADE do licenciamento relativo à obra de “Construção de uma 
moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a que foi atribuído o número de 
processo camarário n.º 342/17, , incidente sobre um prédio urbano, sito na rua do 
Sobreiro, n.º 19, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 15273 e 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 
3309, subscrito por Ana Lúcia Domingues da Silva, com o NIF 220962480, ao abrigo do 
disposto na alínea d) do n.º 3 do mencionado artigo 71.º. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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24. Req.º nº 348/21, datado de 17/05/2021 - Proc.º n.º 342/17, datado de 31/07/2017 - 
Ana Lúcia Domingues da Silva 

 
313 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a que foi 
atribuído o número de processo camarário n.º 342/17, subscrito por Ana Lúcia Domingues 
da Silva, com o NIF 220962480, incidente sobre um prédio urbano, sito na rua do Sobreiro, 
n.º 19, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 15273 e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 3309, inicialmente aprovado por 
deliberação camarária tomada na reunião de 11/06/2018 e titulada pelo alvará de obras de 
construção n.º 62/18, emitido em 22/08/2018, cuja validade terminou em 21/02/2021. 
 
Presente pedido de concessão de licença especial para conclusão de obras inacabadas, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 09/09, registado sob o requerimento n.º 348/21, datado de 17/0582021. 
 
Presente deliberação camarária a declarar a caducidade da licença por se encontrar 
ultrapassado o prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de 
construção n.º 62/18, emitido em 22/08/2018, cuja validade terminou em 21/02/2021, sem 
que a obra se encontre concluída, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 
do RJUE. 
 
Presente parecer dos serviços sobre o assunto, datado de 17/05/2021. 
 
Após análise da pretensão a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR o pedido de licença especial para conclusão da obra ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do artigo 88.º do RJUE-Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.136/2014, de 09/09, em virtude das obras de “Construção de uma moradia 
unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a que foi atribuído o número de processo 
camarário n.º 342/17, incidente sobre um prédio urbano, sito na rua do Sobreiro, n.º 19, 
lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 15273 e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 3309, apresentado 
subscrito por Ana Lúcia Domingues da Silva, com o NIF 220962480, terem já atingido 
um elevado grau de execução, encontrando-se em fase de acabamentos, atendendo à 
atual conjuntura económica, ao interesse manifestado pela requerente na conclusão 
da obra e posterior utilização do edifício, e ao impacte urbanístico negativo que um 
prédio inacabado/desocupado apresenta. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. Req.º nº 68/21, datado de 22/01/2021 - Proc.º n.º 283/18, datado de 16/07/2018 - 
Vangest – Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 

 
314 - Presente requerimento n.º 68/21, datado de 22/01/2021, subscrito por Vangest – 
Engenharia Financeira e Gestão, S.A., titular do processo de licenciamento de obras de 
urbanização n.º 283/18, com Alvará de Obras de Urbanização n.º 5/18, emitido em  
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08/08/2018, tendo em vista dotar o prédio sito em Cumeiras, Embra, freguesia de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 898 e 
inscrito na matriz predial da freguesia de Marinha Grande sob o número 1116, cujo edifico 
destinado a industria foi licenciado no âmbito do processo camarário n.º 469/17, das 
infraestruturas publicas necessárias à aprovação da mencionada operação urbanística, 
nomeadamente, criação de arruamento de acesso ao prédio, onde se incluem as 
infraestruturas viárias, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas 
residuais domésticas e pluviais, infraestruturas elétricas e de infraestruturas de ITUR, a 
solicitar a receção provisória final das referidas obras de urbanização efetuadas. 
 
Presente deliberação camarária tomada na reunião de 28/12/2020, a determinar aceitar a  
Receção Provisória Parcial das Obras de Urbanização supra referidas, nomeadamente, no 
que respeita às componentes infraestruturas viárias, rede de abastecimento de água, rede 
de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, nas partes correspondentes a 80% 
do montante correspondente à componente rede viária, e 90% do montante respeitante à 
componente de rede de abastecimento de água e 50 % respeitante à componente de rede 
de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais; 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
06/05/2021, referindo que é possível proceder à receção provisória final das obras de 
urbanização em causa, no que concerne às componentes cuja manutenção é da 
responsabilidade da Autarquia. 
 
Após análise da pretensão, bem como do relatório da Comissão de Vistorias e do 
respetivo Auto de Receção Provisória, a Câmara delibera: 
 
Aceitar a Receção Provisória Final das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente, no que respeita às componentes infraestruturas viárias e rede de 
drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, nos termos do disposto no artigo 
87.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro, e MANDAR LIBERTAR o montante de 4.508,58€ (quatro mil 
quinhentos e oito euros e cinquenta e oito cêntimos), correspondente a 10% do 
montante correspondente à componente rede viária, 40 % respeitante à componente 
de rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, conforme quadro infra, 
da caução prestada mediante depósito efetuado na tesouraria da Câmara Municipal, 
conforme guia de receita n.º 1/1289/11276 de dois de agosto de dois mil e dezoito, no 
montante inicial de 51.581,58€ (cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e um euros e 
cinquenta e oito cêntimos), como garante da boa e regular execução das respetivas 
obras de urbanização, e reduzida para o montante de 20.244,72 € (vinte mil duzentos e 
quarenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), por deliberação camarária tomada 
na reunião de 28/12/2020, ficando agora retido o montante de 15.736,20€ (quinze mil 
setecentos e trinta e seis euros e vinte cêntimos) até à receção definitiva das referidas 
obras de urbanização, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 4 e no n.º 5 do 
artigo 54.º do RJUE, conforme quadro infra. 
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Componente 
Montante 

Inicial 

Montante 
retido na 

RPP 
Redução com a RPF 

Montante 
retido 

 Rede viária 34 765,20 € 6 953,04 € 10% 3 476,52 € 3 476,52 € 

Rede de abastecimento 
de água 

2 483,00 € 248,30 €     248,30 €  

Rede de drenagem de 
águas residuais 
domésticas e pluviais 

2 580,00 € 1 290,00 € 40% 1 032,00 € 258,00 € 

Iluminação Pública 7 668,00 €   0%   7 668,00 € 

ITUR 4 085,38 €   0%   4 085,38 € 

  51 581,58 €     4 508,52 € 15 736,20 € 

 
 
Mais delibera informar a sociedade requerente que a libertação dos montantes da 
caução no que diz respeito às componentes infraestruturas elétricas e de 
infraestruturas de ITUR, depende a receção das infraestruturas pelas entidades 
competentes, e apresentação do respetivo auto para anexação ao processo de 
licenciamento das obras de urbanização, e consequente submissão a deliberação 
camarária para libertação dos montantes caucionados, nos montantes definidos pelas 
entidades respetivas, até ao máximo de 90% de cada uma das componentes, nos 
termos do disposto no n.º 4 e no n.º 5 do artigo 54.º e no artigo 87.º do Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

26. Req.º nº 49/21, datado de 18/01/2021 - Proc.º n.º 1011/02, datado de 19/11/2002 - 
Joaquim Neto Matias, Idalécio Guerra Rodrigues e Jorge Manuel Ferreira Boiça 

 
 
315 - Presente requerimento n.º 49/21, datado de 18/01/2021, apresentado por Joaquim 
Neto Matias – Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 746427026, por Idalécio 
Guerra Rodrigues, com o NIF 111357292 e por Jorge Manuel Ferreira Boiça, com o NIF 
128132701, a solicitar a realização de vistoria às obras de urbanização realizadas no âmbito 
do processo de licenciamento n.º 1011/02, ao qual foi atribuído o Aditamento ao Alvará de 
Obras de Urbanização n.º 14/1980, que respeita à constituição de cinco lotes de terreno, 
incidente sobre o prédio inicialmente descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o numero 5.205 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
8.086, sito no lugar de Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, para receção 
definitiva das infraestruturas executadas, nomeadamente, infraestruturas viárias, sinalização 
horizontal, rede de abastecimento de águas, rede de drenagem de águas pluviais, rede de 
energia elétrica, rede de telecomunicações e rede de gás. 
 
Presente deliberação camarária tomada na reunião de Câmara de 31/03/2016, a determinar 
aceitar a receção provisória das infraestruturas executadas e a mandar libertar o montante  
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de € 40.047,30 (quarenta mil e quarenta e sete euros e trinta cêntimos), correspondente a 
90% da garantia bancária n.º 4602255040000178, do Banco Popular datada de 17 de agosto 
de dois mil e quinze, com o valor inicial de 44.497,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e 
noventa e sete euros), prestada pela requerente como garante da boa e regular execução 
das respetivas obras de urbanização; 
 
Presente deliberação camarária tomada na reunião de Câmara de 12/05/2016, em que foi 
aceite a substituição da garantia bancária n.º 4602255040000178, do Banco Popular datada 
de 17 de agosto de dois mil e quinze, prestada como garante da boa e regular execução das 
obras de urbanização executadas no âmbito do processo de licenciamento n.º 1011/02, no 
montante de € 4.449,70 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove euros e setenta 
cêntimos), por depósito em dinheiro nos cofres da Câmara Municipal; 
 
Presente guia de receita n.º 2016/1/922, de 2016/05/16, respeitante ao depósito de caução 
efetuado na tesouraria desta Câmara Municipal, através da guia n.º 922, no montante de € 
4.449,70 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove euros e setenta cêntimos), 
 
Presente relatório elaborado pela Comissão de Vistorias, bem como Auto de Vistoria, 
datados de 06 de maio de 2021, propondo a receção definitiva das obras de urbanização em 
causa, no que concerne às componentes cuja manutenção é da responsabilidade da 
Autarquia, por se verificar que as mesmas se encontram em boas condições. 
 
Após análise da pretensão, do Relatório e do respetivo Auto de Receção Provisória 
elaborados pela Comissão de Vistorias, respeitante às Obras de Urbanização supra 
referidas a Câmara delibera: 
 

1) ACEITAR a receção definitiva das obras de urbanização executadas no âmbito 
do processo de licenciamento n.º 1011/02, ao qual foi atribuído o Aditamento 
ao Alvará de Obras de Urbanização n.º 14/1980, que respeita à constituição de 
cinco lotes de terreno, incidente sobre o prédio inicialmente descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o numero 5.205 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 8.086, sito no lugar de 
Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, apresentado por Joaquim 
Neto Matias – Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 746427026, por 
Idalécio Guerra Rodrigues, com o NIF 111357292 e por Jorge Manuel Ferreira 
Boiça, com o NIF 128132701, nas componentes cuja gestão é da 
responsabilidade da Autarquia, nomeadamente, infraestruturas viárias, 
sinalização horizontal, rede de abastecimento de águas, rede de drenagem de 
águas pluviais, uma vez que as mesmas se encontravam em bom estado de 
conservação. 
 

2) Mandar libertar o montante de € 2.962,64 (dois mil novecentos e sessenta e dois 
euros e sessenta e quatro cêntimos), da caução prestada por depósito nos cofres da 
Tesouraria, através da guia de receita n.º 2016/1/922, de 2016/05/16, no montante de € 
4.449,70 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove euros e setenta cêntimos), 
correspondente aos montantes retidos nas componentes cuja gestão é da 
responsabilidade da Autarquia designadamente, infraestruturas viárias, sinalização 
horizontal, rede de abastecimento de águas, rede de drenagem de águas pluviais, 
conforme quadro infra. 
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Componente 
Montante 

Inicial 
Montante 

retido 
Redução 

Montante 
remanescente 

 Rede viária 16 344,89 € 1 634,49 € 10% 1 634,49 € 0,00 € 

Sinalização Horizontal 82,41 € 8,24 € 10% 8,24 € 0,00 € 

Rede de abastecimento de 
água 

5 145,10 € 514,51 € 10% 514,51 € 0,00 € 

Rede de drenagem de águas 
residuais pluviais 

8 054,00 € 805,40 € 10% 805,40 € 0,00 € 

Iluminação Pública 8 521,21 € 852,12 € 0% 0,00 € 852,12 € 

Rede de telecomunicações 3 892,34 € 389,23 € 0% 0,00 € 389,23 € 

Rede de Gás 2 457,05 € 245,71 €   0,00 € 245,71 € 

  44 497,00 € 4 449,70 €   2 962,64 € 1 241,36 € 

 
Mais delibera informar os requerentes que a libertação dos montantes da caução no 
que diz respeito às componentes rede de energia elétrica, rede de telecomunicações e 
rede de gás, depende a receção das infraestruturas pelas entidades competentes pela 
gestão de cada uma das infraestruturas em causa, e apresentação do respetivo auto 
para anexação ao processo de licenciamento das obras de urbanização, e 
consequente submissão a deliberação camarária para libertação dos montantes 
caucionados, nos termos do disposto no n.º 4 e no n.º 5 do artigo 54.º e no artigo 87.º 
do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

27. Prédio em risco de desmoronamento - Avenida José Gregório, Marinha Grande 
– Ordem de Demolição  

 
316 - Presente relatório da ocorrência n.º 210228, datado de 23/04/2021, respeitante à 
reclamação apresentada nos serviços de Proteção Civil, quanto à existência de edificação 
em aparente risco eminente de derrocada, sita na Avenida José Gregório, n.os 95, 97 e 99, 
freguesia de Marinha Grande; 
 
Presente auto de vistoria, datado de 04/05/2021, respeitante à vistoria realizada em 
28/04/2021, dando conta do estado em que se encontra o imóvel em causa; 
 
Presente informação dos serviços n.º AM/13/2021, datado de 18/05/2021, a enquadrar a 
situação e os procedimentos aplicáveis, sobre a qual foram apostos despachos da Chefe da 
Divisão de Gestão do Território e da Presidente da Câmara Municipal, datados de 
18/05/2021 e de 19/05/2021, respetivamente; 
 
Após análise da documentação que lhe foi presente, a Câmara Municipal delibera: 
 
1 –NOTIFICAR o proprietário do imóvel sito na Avenida José Gregório n.º 94, 97 e 99, 
freguesia de Marinha Grande, Sr. Manuel Azenha Simões, para promover a demolição, 
pelo menos da totalidade da cobertura da edificação e das paredes danificadas ao 
nível da fachada lateral esquerda, face às conclusão patentes no Auto de Vistoria 
datado de 04/05/82021, respeitante à vistoria realizada em 25/04/2021, sendo que, caso 
opte pela demolição parcial da edificação, deverá garantir que as fachadas que decida  
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manter apresentem perfeita estabilidade, devendo, ainda, promover o fecho completo 
dos seus vãos, por forma a evitar a entrada de terceiros e acumulação de resíduos, 
conforme conclusão apresentada pelos peritos no último parágrafo do auto de vistoria 
datado de 04/05/2021, devendo contemplar um prazo máximo de 30 dias para execução 
dos trabalhos; 
 
2 – NOTIFICAR o proprietário do imóvel mencionado no ponto anterior para no prazo 
de 15 dias, contados da data da notificação da presente deliberação, promover a 
apresentação do procedimento de Comunicação Prévia para execução da operação 
urbanística de demolição que lhe é determinada pela Câmara Municipal, nos termos do 
disposto na alínea i) do n.º 4 do artigo 4.º do 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; 
 
3 – INFORMAR o proprietário do imóvel em questão, que o requerimento a formalizar o 
procedimento de Comunicação Prévia para execução da obra de demolição a 
edificação deve ser instruído com os seguintes elementos: 

a) Certidão da conservatória do registo predial e caderneta predial; 
b) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 

confira a faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes 
necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não 
resulte diretamente da certidão da conservatória; 

c) Planta de localização com delimitação dor prédio objeto da pretensão; 
d) Levantamento topográfico 
e) Descrição da utilização futura do terreno; 
f) Indicação do local de depósito dos entulhos; 
g) Projetos de especialidades necessários à execução dos trabalhos, incluindo o 

projeto de estabilidade ou de contenção de construções adjacentes; 
h) Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de 

conclusão dos trabalhos; 
i) Estimativa do custo total da obra; 
j) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho; 
k) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de 

julho; 
l) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, 
de 13 de setembro; 

m) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo 
diretor de obra; 

n) Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido 
pelo InCI, I. P. que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra; 

o) Livro de obra, com menção de termo de abertura; 
p) Plano de segurança e saúde. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 

28. “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E ZONA 

VERDE - PEDRULHEIRA - FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE – CP Nº 

03/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA. 

 
317 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“NAKASIGREEN L.DA”, para a execução da obra designada por “ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E ZONA VERDE - 
PEDRULHEIRA - FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 03PG2021, de 10 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E 
ZONA VERDE - PEDRULHEIRA - FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, 
em que é cocontratante a firma “NAKASIGREEN L.DA”, delibera aprovar o Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra. 

 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

29. “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 

PEREIRA VENÂNCIO - CP N.º 05/2020” – SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou o motivo da suspensão da obra. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que tem a ver com os semáforos, que é uma 
empreitada à parte. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que o surpreende que se tenha iniciado a obra da 
Rua João Pereira Venâncio sem que se tenha coordenado com o empreiteiro a colocação 
dos semáforos no entroncamento, e ele agora venha pedir a suspensão da obra. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano pediu à Chefe da Divisão de Qualidade de Vida, Eng.ª 
Susana Silva, presente na reunião, que esclareça esta situação. 
 
A Eng.ª Susana Silva informou que o processo da Rua João Pereira Venâncio é anterior, de 
2020, e só agora é que foi feita a adjudicação da obra dos semáforos, porque o primeiro 
concurso ficou deserto. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira concluiu que era uma questão de coordenação com a 
empresa, uma vez que já se sabia que se ia fazer esta intervenção, evitando assim a 
suspensão que está aqui em causa. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta. 
 
318 - Presente pedido de suspensão apresentado pela firma “CONTEC – Construção e 
Engenharia, SA”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª MC-02/2021, 18 de maio de 2021, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial dos trabalhos da empreitada 
designada por “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À 
RUA JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”, adjudicada à empresa “CONTEC – Construção e 
Engenharia, SA”, no seguimento do contrato N.º 39/2021, celebrado no dia 7 de maio, no 
âmbito do Concurso Público N.º 02/2021, cujo objeto é a reformulação dos sistemas de 
semaforização instalados no entroncamento da Av. 25 de Abril com a Rua João Pereira 
Venâncio e nos cruzamentos deste arruamento com a Rua Manuel Pereira Roldão e Rua do 
Salgueiro. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 
297º, alínea a), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 
PEREIRA VENÂNCIO”, em que é cocontratante a firma “CONTEC – Construção e 
Engenharia, SA”, delibera suspender a obra, nomeadamente as frentes de trabalho no 
entroncamento da Av. 25 de Abril com a Rua João Pereira Venâncio e nos 
cruzamentos deste arruamento com a Rua Manuel Pereira Roldão e Rua Guilherme 
Pereira Roldão, por um período estimado de 90 dias, com efeitos a partir de 12 de maio 
de 2021. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

30. “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS DA EB PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO - M. 
GRANDE - CP N.º 32/2020” – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

 
319 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LF.2021/03, de 26 de abril, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a concessão de uma prorrogação graciosa do prazo de 
execução da obra de “REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA EB PROFESSOR 
ALBERTO NERY CAPUCHO”, pelo período de 30 dias, nos termos do disposto no artigo 13º, 
n.º 2 e n.º 3, do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, sem direito a qualquer acréscimo do 
valor da revisão de preços em relação ao prazo contratado. 
 

Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 
13º, n.º 2 e n.º 3, do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA EB PROFESSOR ALBERTO NERY 
CAPUCHO”, em que é cocontratante a firma “FACHAIMPER, Lda”, delibera conceder 
uma prorrogação graciosa do prazo de execução da obra, pelo período de 30 dias. 
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Mais delibera notificar o empreiteiro para apresentar novo plano de trabalhos, novo 
plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às novas 
circunstâncias. 
 

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

31. Isenção do pagamento de taxas. 
 
320 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Associação Tocándar, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas 
municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 
-Realização de ensaios musicais decorrentes da atividade desenvolvida pela Associação, no 
Parque Mártires do Colonialismo, durante o ano de 2021; 
 
Presente a informação nº 869/2021, de 19 de maio de 2021, fundamentada de facto e de 
direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da 
Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as associações de bombeiros, as 
fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas, 
fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais e encarregados de 
educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha 
Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar a Associação Tocándar da taxa 
devida pela emissão da licença especial de Ruído. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

32. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 

2021 –SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO – REPARAÇÃO DO 

PISO DO SALÃO.  

 
321 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de  
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setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, 
ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividade Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10044/2020  501623051 
Sociedade de Beneficência e 

Recreio 1º Janeiro 
Reparação do piso do salão 25,3 pontos 

 
 
Presente informação com n.º de registo I/606/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a Sociedade de 
Beneficência e Recreio 1º Janeiro, preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a reparação do piso do salão. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 Novembro2020 e publicado em DR a 1 de fevereiro de 2021, o qual já se 
encontra em vigor, não se percebendo quais os critérios da apreciação processual que 
estiveram na base da atribuição dos apoios em apreço, designadamente a equidade, a 
clareza, a imparcialidade, a objectividade da análise e da determinação do montante do 
apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 

33. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 –
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON/ DELEGAÇÃO DE LEIRIA – 

PROJETO ENCONTROS TERAPÊUTICOS COM PARKINSON.  
 
 

322 - Presente deliberação de 14 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, 
ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10044/2020 501623051 
Sociedade de 
Beneficência e 

Recreio 1º Janeiro 

Reparação do 
piso do salão 

25,3 pontos 2018/A/188 2.000,00€ 
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Atividade Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10256/2020  504058550 
Associação Portuguesa de Doentes 
de Parkinson/Delegação de Leiria 

 
Projeto encontros 

terapêuticos com Parkinson 
 

33,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/630/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a Associação 
Portuguesa de Doentes de Parkinson/Delegação de Leiria, preenche os requisitos previstos 
no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o projeto 
encontros terapêuticos com Parkinson. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10256/2020 504058550 
Associação Portuguesa de 

Doentes de 
Parkinson/Delegação de Leiria 

Projeto encontros 
terapêuticos com 

Parkinson 
 

33,6 pontos 2018/A/89 2.000,00€ 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 Novembro2020 e publicado em DR a 1 de fevereiro de 2021, o qual já se 
encontra em vigor, não se percebendo quais os critérios da apreciação processual que 
estiveram na base da atribuição dos apoios em apreço, designadamente a equidade, a 
clareza, a imparcialidade, a objectividade da análise e da determinação do montante do 
apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

34. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL – TINTA DE PINTURA 

DE PASSADEIRA – RUA BERNARDINO JOSÉ GOMES, JUNTO AO SEMÁFORO – 

PROJETO DE INDEFERIMENTO - AUDIÊNCIA PRÉVIA SEM ALEGAÇÕES – 

INDEFERIMENTO FINAL 

 
323 - Presentes requerimentos de João Manuel Madureira Martins, de 01-09-2020, 16-11-
2020, 11-12-2020, nos quais requereu indemnização por danos no seu veículo automóvel, 
causados no dia 10-08-2020, entre as 12H30 e as 13H30, quando circulava na Rua 
Bernardino José Gomes, frente ao entroncamento com a Rua do Montepio, desta cidade, por 
tinta de pintura da passadeira ali existente, onde decorriam os trabalhos. 
 
Presente participação da PSP de Carcavelos, datada de 22-07-2020, quando o requerente 
ali se deslocou para participar a ocorrência. 
 
Presente resposta da companhia de seguros que declinou a responsabilidade do Município, 
nos danos reclamados pelo requerente. 
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Presentes informações da DQV, comprovativas da inexistência de quaisquer trabalhos de 
pinturas rodoviárias no dia indicado pelo requerente. 
 
Presente informação jurídica n.º I/414/2021, de 05-03-2021, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas e se concluiu que no dia indicado pelo requerente, os 
serviços municipais não executaram quaisquer pinturas na passadeira existente na Rua 
Bernardino João Gomes junto ao semáforo e ao entroncamento com a Rua do Montepio, 
como afirmado pelo requerente, soçobrando, assim, a imputação de responsabilidade ao 
Município. 
 
Presente deliberação tomada em reunião de 15-03-2021 que determinou a realização de 
audiência prévia do requerente, sobre o projeto de decisão de indeferimento do seu pedido 
indemnizatório. 
 
Presente notificação da deliberação enviada ao requerente, por ofício desta Câmara 
Municipal n.º S/650/2021, de 19-03-2021, para no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se lhe 
oferecesse sobre o sentido do projeto de decisão constante da mesma, o qual foi recebido a 
26-03-2021. 
 
Presente informação jurídica I/783/2021, de 11-05-2021, que reflete a falta de alegações 
apresentadas pelo requerente, no prazo de audiência prévia que lhe foi concedido e propõe 
a submissão do pedido a decisão final. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com todos os fundamentos de facto e de 
direito constantes das citadas informações jurídicas n.º I/414/2021 e I/783/2021, que 
aqui se dão, para todos os legais efeitos, por integralmente reproduzidas, delibera 
indeferir o pedido de indemnização apresentado por João Manuel Madureira Martins, 
por não se terem verificado todos os pressupostos, cumulativos, da responsabilidade 
civil extracontratual do Município nem existir qualquer culpa deste, enquadrável no n.º 
1 do art.º 493.º do CC ou no n.º 1 do art.º 11.º do RRCEE, uma vez que os danos não 
foram causados por qualquer ato (licito ou ilícito) ou por omissão de deveres de 
cuidado dos serviços municipais e dos seus trabalhadores, dando-se por provado que 
no dia indicado pelo requerente, os serviços municipais não executaram quaisquer 
pinturas na passadeira existente na Rua Bernardino João Gomes junto ao semáforo e 
ao entroncamento com a Rua do Montepio, como afirmado pelo requerente. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

35. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - BURACO NA RUA 

VIEIRA DE LEIRIA, JUNTO À EMPRESA “VIDRALA” – CONCORRÊNCIA DE CULPAS - 
AUDIÊNCIA PRÉVIA SEM ALEGAÇÕES – DECISÃO FINAL 

 

324 - Presentes requerimentos de Maria Arlete Almeida Monteiro Gonçalves, titular do NIF 
105307700, na qualidade de proprietária do veículo automóvel de matrícula 22-SM-90, 
marca Kia branco, nos quais requereu o ressarcimento pelos danos causados no seu veículo 
automóvel, conduzido pelo seu marido, no dia 11 de julho de 2020, pelas 10H25, por um 
buraco existente no pavimento da Rua Vieira de Leiria, junto das instalações da empresa 
“Vidrala”, nesta cidade. 
 
Presente participação da PSP que se deslocou ao local do sinistro e descreveu o mesmo nas 
exatas circunstâncias que lhe foram relatadas pelo condutor da viatura. 
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Presentes informações da DQV-Divisão de Qualidade de Vida que analisou o pedido e se 
pronunciou sobre o mesmo e sobre as características do local do sinistro. 
 
Presente informação jurídica n.º I/389/2021, de 03-03-2021, que deu suporte à deliberação 
camarária de 15-03-2021, que determinou a realização de audiência prévia da requerente, 
sobre o projeto de decisão de fixar a gravidade das culpas na produção dos danos 
reclamados, em 50% para o Município e 50% para o condutor, nos termos do regime de 
concorrência de culpas previsto no  art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 
 
Presente notificação da deliberação enviada à requerente por ofício desta Câmara Municipal 
n.º S/651/2021, de 19-03-2021, para no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se lhe oferecesse 
sobre o sentido do projeto de decisão constante da mesma, o qual foi recebido pela 
destinatária, em 25-03-2021. 
 
Presente informação jurídica I/782/2021, de 11-05-2021, que reflete a falta de alegações 
apresentadas pela requerente, no prazo de audiência prévia que lhe foi concedido e propõe 
a submissão do pedido a decisão final. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com todos os fundamentos de facto e de 
direito constantes das citadas informações jurídicas  I/389/2021, e I/782/2021, que aqui 
se dão para todos os legais efeitos por integralmente reproduzidas, delibera deferir o 
pedido indemnizatório apresentado pela requerente, Maria Arlete Almeida Monteiro 
Gonçalves, fixando a gravidade das culpas na produção dos danos reclamados, em 
50% para o Município e 50% para o condutor do veículo e, em consequência, fixar a 
indemnização no valor de 150,71€ (cento e cinquenta euros e setenta e um cêntimos), 
nos termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na sua 
versão mais atual. 
 
Mais delibera informar a requerente que o pagamento da reparação dos danos no 
veículo, fica condicionado à apresentação do recibo comprovativo de pagamento da 
reparação dos danos, nos exatos termos que constam do orçamento apresentado.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. Minuta do Acordo a celebrar entre Senhor Artur Pereira de Oliveira e esposa 
Gisela Pereira Gomes de Oliveira e o Município da Marinha Grande no 
seguimento da decisão judicial proferida e das negociações decorrentes com 
vista à realização definitiva da Escritura de Permuta em cumprimento do 
judicialmente determinado. 

 
 
Para prestar todos os esclarecimentos jurídicos solicitados pelos Srs. Vereadores, esteve 
presente na reunião o Dr. Bruno Jorge, do Gabinete de Advogados do Dr. Victor Faria, 
Consultor da CMMG, cuja presença a Sr.ª Presidente agradeceu. 
 
Seguidamente, e depois de esclarecidas as questões jurídicas, a Sr.ª Presidente 
colocou a votação a seguinte proposta: 
 
325 - Presente informação prestada pelos Consultores Jurídicos do Município datada de 
19.05.2021 a informar da possibilidade de ser alcançado um Acordo no litígio que envolve o 
Município da Marinha Grande e os Munícipes Artur Pereira de Oliveira e Gisela Pereira 
Gomes de Oliveira; 
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Considerando que correu termos pelo Juízo Central Cível de Leiria - Juiz 5 junto do Tribunal 
Judicial da Comarca de Leiria a ação declarativa de condenação sob a forma de processo 
ordinário sob n.º 1721/12.0TBMGR na qual os Munícipes Artur Pereira de Oliveira e Gisela 
Pereira Gomes de Oliveira figuraram como Autores e o Município da Marinha Grande como 
Réu; 
 
Considerando que no referido processo judicial o Município foi condenado a reconhecer que 
em 1976, na sequência de deliberação da Comissão Administrativa, deliberou permutar lotes 
dos Munícipes Artur Pereira de Oliveira e Gisela Pereira Gomes de Oliveira por outros a 
constituir e, nessa sequência, condenado a proceder à autonomização material e jurídica de 
tais lotes a constituir e a outorgar a competente Escritura de Permuta nos prazos de, 
respetivamente, 120 e 180 dias a contar do trânsito em julgado da sentença; 
 
Considerando que na mesma ação judicial o Município foi condenado, no pagamento de 
duas sanções pecuniárias compulsórias aos Munícipes Artur Pereira de Oliveira e Gisela 
Pereira Gomes de Oliveira, calculadas cada uma à razão de € 300,00/dia (trezentos 
euros/dia), por cada dia de atraso no cumprimento de cada uma das identificadas 
prestações/obrigações; 
 
Considerando que a Deliberação Camarária em causa remonta a 21.12.1976; 
 
Considerando que o processo judicial foi instaurado em 2012 e foi objeto de múltiplas 
decisões proferidas em 1.ª instância, Tribunal da Relação de Coimbra e Supremo Tribunal de 
Justiça, a última das quais em 06.05.2020, notificado às partes a 16.06.2020; 
 
Considerando que está subjacente à decisão judicial que os lotes a permutar têm de ser de 
valor sensivelmente igual; 
 
Considerando que importa dar cumprimento à Sentença Judicial; 
 
Considerando que as decisões dos Tribunais são obrigatórias para todas as entidades 
públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer autoridades administrativas; 
 
Considerando que o Acordo que se prevê outorgar com os Munícipes Artur Pereira de 
Oliveira e Gisela Pereira Gomes de Oliveira possibilita o cumprimento da sentença judicial; 
 
Considerando que o Acordo possibilita que as partes ponham definitivamente termo ao litígio 
nos pontos e questões mais essenciais e que foram decididas na Sentença Judicial; 
 
Considerando que as verbas que no Acordo se preveem entregar aos Munícipes Artur 
Pereira de Oliveira e Gisela Pereira Gomes de Oliveira já se encontram previstas em 
orçamento / cativadas; 
 
Considerando que o previsto no Acordo não coloca o Município da Marinha Grande em 
posição mais desfavorável do que aquela que resultaria de não se alcançar acordo e de se 
verificar um prolongamento do litígio judicial para discutir se já se encontram cumpridas e/ou 
verificadas as prestações / obrigações em que o Município foi condenado e as 
consequências daí decorrentes; 
 
Considerando que a autarquias locais prosseguem as suas atribuições através do exercício 
pelos respetivos órgãos das competências legalmente previstas, designadamente de gestão, 
conforme alínea d) do art.º 3º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
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A Câmara Municipal delibera aprovar a minuta do Acordo que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e anexada, devendo promover-se as diligências 
necessárias com vista à sua outorga por via de instrumento notarial de forma a que, 
posteriormente e após a realização das diligências previstas no Acordo, se proceda à 
realização da Escritura de Permuta conforme minuta que aqui também se aprova. 
 
A Deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

37. EXECUÇÃO DE PASSEIO NA RUA 25 DE ABRIL – VIEIRA DE LEIRIA CEDÊNCIA DE 

101,96M² DO TERRENO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA 

 
326 - Para a execução de Passeio na rua 25 de Abril - Frente aos Bombeiros Voluntários de 
Vieira de Leiria, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se 
nesta sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para 
cedência de terreno necessário do prédio urbano propriedade da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, NIPC 501 155 198, representada por Joaquim 
Manuel da Cruz Leal, NIF 157 756 840, que confronta a Norte com António Custódio Soares 
e Outros, a Sul com José Pedro Esteves Oliveira e Outros, a Nascente com Rua 25 de Abril 
e a Poente com Herdeiros de Custódio Ramalho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 
4290.  
 
A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 101,96m² solicitando que 
a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a alteração da entrada e saída 
para pesados, execução de uma vedação rígida plastificada na delimitação dos jardins e 
recolocação dos contadores para o murete a construir, assim como o fornecimento/aplicação 
de duas cancelas elétricas.   
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 101,96m², do prédio urbano, propriedade da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, inscrito na respetiva matriz 
e sob o artigo n.º 4290, que confronta a Norte com António Custódio Soares e Outros, 
a Sul com José Pedro Esteves Oliveira e Outros, a Nascente com Rua 25 de Abril e a 
Poente com Associação Humanitária de Bombeiros de Vieira de Leiria, para a 
execução de Passeio na Rua 25 de Abril - Frente aos Bombeiros Voluntários de Vieira 
de Leiria, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à alteração da entrada 
e saída para pesados, execução de uma vedação rígida plastificada na delimitação dos 
jardins e recolocação dos contadores para o murete a construir, assim como o 
fornecimento/aplicação de duas cancelas elétricas, conforme consta da ficha de 
contacto assinada pela proprietária e pelo Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá 
por reproduzida, devendo a proprietária, na sequência desta cedência, promover a 
atualização da respetiva área junto dos serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 



 

Página 56 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 24/05/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

38. Requalificação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal - 
Concurso público n. º 10/2020. Aprovação de trabalhos complementares 

 
327 - Presente informação com referência MF-15-2021 de 10 de maio de 2021, que se dá 
por integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Requalificação Arquitetónica e 
Energética do Edifício da Biblioteca Municipal” adjudicada à empresa SUNEVER- 
Engenharia, Ld.ª, na qual se propõe: 
- a aprovação de trabalhos complementares resultantes de natureza imprevisível, a preços 
acordados, no valor de 3.465,74 € (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e setenta 
e quatro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; 
- o prazo de execução de 15 dias, com a consequente prorrogação do prazo de execução da 
obra no mesmo período de tempo; 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e dos artigos 370.º nº4, 373.º, 374.º e 
378.º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada 
de “Requalificação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal”, 
delibera aprovar:  
 

a) trabalhos complementares resultantes de natureza imprevisível, a preços 
acordados, no valor de 3.465,74 € (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco 
euros e setenta e quatro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; 

b) a fixação do prazo de execução em 15 dias que determina a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada pelo mesmo período; 

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

39. Reparações e sistemas de AVAC - Centro Empresarial da Marinha Grande – 
Concurso Público n.º 12/2021. Deliberação inicial. 

 
328 - Presente informação com a ref.ª MF-14-2021, 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 71.058,50 € (setenta e um mil e cinquenta e oito euros e 
cinquenta cêntimos) e o prazo de execução é de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 22º, 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do Código 
dos Contratos Públicos, em conjugação com os artigos 16º, 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; 
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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: 
Miguel Figueiredo (Presidente), Maria João Oliveira (Vogal), Rui Vicente 
(Secretário) e como suplentes Margarida Abraúl e Isabel Alves;    

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

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

40. Requalificação do Largo de Nossa Senhora da Ajuda - Passagem - Freguesia 
de Vieira de Leiria - Concelho da Marinha Grande - Concurso público n.º 
13/2021- Esclarecimento e listas de erros e omissões. Ratificação de despacho 

 
329 - Presente despacho nº 144/2021, de 12 de maio, com o seguinte teor integral:  
 
“Presente informação da DGT, com referência I.A.11/2021, de 10 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam um pedido de esclarecimento e as listas de 
erros e omissões apresentadas, e propõe a aprovação de um novo mapa de quantidades 
final e a aprovação de novas peças escritas e desenhadas, a aditar ao projeto de execução. 
Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da tomada de decisão sobre a lista de erros e omissões e que a 
ausência de resposta implica a sua rejeição; 
Tendo em conta que a apresentação de listas de erros e omissões pelos interessados 
constitui um dever e representa uma forma de participação na definição objetiva e rigorosa 
dos termos do projeto de execução e da sua conformidade com a obra a realizar; 
Atendendo a que estas listas têm ainda um propósito de controlo de custos prevenindo 
eventuais acréscimos futuros de trabalhos na execução da obra; 
Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes da 
respetiva memória descritiva; 
Decido, de acordo com o artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos e de acordo com os 
artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
A) - Aprovar o mapa de quantidades retificado e novas peças escritas e desenhadas, a aditar 

ao projeto de execução; 
B) - A disponibilização em plataforma eletrónica do mapa de trabalhos retificado, peças 

escritas e desenhadas, e notificação a todos os interessados. 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro, delibera ratificar o despacho n.º 144/2021. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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41. Operações de manutenção e conservação de estruturas de madeira nas águas 
balneares do Concelho – Concurso Público n.º 14/2021. Deliberação inicial. 

 
330 - Presente informação com a ref.ª I.A.10/2021, 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 prevenção e de gestão de resíduos referentes à 
obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 119.611,00€ (cento e dezanove mil, seiscentos e onze 
euros) e o prazo de execução é de 60 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c); 19.º, 
alínea b); 22.º, alínea b); 36.º, n.º 1; 38.º; 40.º, n.º2; 67.º, n.º 1; 69.º, n.º 2; e 290.º-A; todos 
do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com os artigos, 16º, n.º 2 e 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: 
Isabel Alves (Presidente), Maria João Oliveira (Vogal), Rui Vicente (Secretário) 
e como suplentes Miguel Figueiredo e Mauro Oliveira;    

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

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

42. Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de Moel -Concurso público n.º 
18/2020- RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
331 - Presente Auto de Receção Provisória da obra “Requalificação do Centro Azul- S. Pedro 
de Moel -Concurso público n.º 18/2020”, adjudicada por deliberação camarária, de vinte e 
três de julho de dois mil e vinte, à empresa “Valeixa – Construção Civil, Ld.ª”, pelo valor de 
171.186,10 € (cento e setenta e um mil cento e oitenta e seis euros e dez cêntimos). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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43. Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de 
Picassinos - Fase 1 - Concurso público n.º 39/2020. Adjudicação 

 
 
332 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Rede de 
Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 1”, 
constituído por relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada à proposta 
apresentada pelo Consórcio Pinto & Braz, Ld.ª / CIVIBÉRICA – Obras Civis, S.A., pelo valor 
de 623.122,24 € (seiscentos e vinte e três mil, cento e vinte e dois euros e vinte e quatro 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 180 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
delibera adjudicar à proposta apresentada pelo Consórcio Pinto & Braz, Ld.ª / 
CIVIBÉRICA – Obras Civis, S.A., pelo valor de 623.122,24 € (seiscentos e vinte e três 
mil, cento e vinte e dois euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor e prazo de execução de 180 dias, a empreitada de “Rede de Abastecimento 
de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 1”, de acordo com 
os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b) e artigo 22º, nº 3 e nº 7 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. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretor de fiscalização o eng.º Luís Silva, que será 
coadjuvado pela eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
 
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. 
 

 
Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  
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No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

 
A 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.  

 


