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Aos vinte e um dias do mês de junho 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. Júlio Franco Rosa – pretende falar sobre a lista do imobilizado de S. Pedro de 
Moel. 
 

2. Sr. Nelson Carlos – pretende falar sobre a adjudicação do Parque Mártires do 
Colonialismo. 
 

3. Sr.ª Patrícia Fernandes e Ana Filipa Neves – pretendem fazer a apresentação de 
uma proposta relativa à exploração do espaço de cafetaria do Parque Mártires do 
Colonialismo. 

 
4. Sr. José Marcelino – pretende falar sobre o Parque de Campismo da Praia da 

Vieira. 
 
 
 
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 5, da reunião ordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2021 
2. Aprovação da ata n.º 6, da reunião extraordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 

2021 
3. Aprovação da ata n.º 7, da reunião extraordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 

2021 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

4. Memorando de Entendimento para a criação do MG Park - Parque de Ciência e 
Tecnologia da Indústria na Marinha Grande 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

5. Resumo de Tesouraria do dia 15 de junho de 2021 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

6. Apoios de praia – Publicitação em Diário da República de pedidos de interessados 
7. Pedido de estacionamento para cargas e descargas, na Rua do Mar nº 1 – Praia da 

Vieira - Vieira de Leiria 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

8. Req.º nº 357/21, datado de 21/05/2021 - Proc.º n.º 205/18, datado de 30/05/2018 - 
Eunice Dionísio Cunha Ramos e Valdemar Violas dos Ramos 

9. Req.º nº 397/21, datado de 04/06/2021 - Proc.º n.º 288/19, datado de 13/08/2019 - 
Júlia da Encarnação – Cabeça de Casal da Herança de 

10. Req.º nº 169/21, datado de 08/13/2021 - Proc.º n.º 438/19, datado de 04/12/2019 - 
Quadrado Místico, Lda. 

11. Req.º nº 384/21, datado de 28/05/2021 - Proc.º n.º 141/19, datado de 10/04/2019 - 
Imolazer - Imobiliária, S.A. 

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

13. Req.º nº 1196/20, datado de 02/11/2020 - Proc.º n.º 326/19, datado de 05/09/2019 - 
VECOGEST, LDA 

14. E/2757/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 

15. E/2997/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - CANAS, S.A. 

16. Vistoria Prévia – Nomeação da composição da Comissão de Vistorias – 
Estacionamento subterrâneo – Avenida Aníbal Guedes Coelho, Marinha Grande 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

17. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira - Fase 2 - CP n.º 13/2019” – Prorrogação do prazo de execução 

18. “Instalação balcão único de atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande - CP n.º 
11/2020” – Prorrogação do prazo 

 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

19. Isenção do pagamento de taxas  
20. Emissão de licenças do direito de utilização privativa do domínio público marítimo – 

Época balnear 2021 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

21. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza cultural em 2021 - SPM-
PROTUR – Verão cultural de S. Pedro de Moel 2021. 

 

 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

22. Concessão de exploração de estabelecimento de bebida – Cafetaria de apoio a 
diversos espaços culturais (Casa da Cultura e Museu do Vidro) - Concurso público 
n.º 01/2021. Adjudicação  

23. Requalificação da Rua do Sol – Concurso público n.º 10/2021. Adjudicação. 
24. Ligação de saneamento doméstico da Rua de Bissau à Rua da Covinha – Cedência 

de passagem de coletor 
25. Loteamento com obras de urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta - 

Concurso público n.º 16/2021. Deliberação inicial. 
26. Remodelação do Centro de saúde da Marinha Grande - Concurso público n.º 

12/2018. Receção Provisória  
27. Requalificação da cantina escolar da Embra - Concurso público n.º 22/2018. 

RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 
28. Requalificação da cantina escolar da Embra - Concurso público n.º 22/2018. NÃO 

RECEÇÃO PROVISÓRIA 
29. Requalificação da cantina escolar da Embra - Concurso público n.º 22/2018. 

RECEÇÃO PROVISÓRIA FINAL 

30. Pedido de reposição do Equilíbrio Financeiro do Contrato de “Requalificação da 
Adutora/Distribuidora dos Picotes – Marinha Grande – (CP 02/2020) – Indeferimento 

Parecer nº 84 da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local da 
CCDR Centro. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr. Júlio Franco Rosa – pretende falar sobre a lista do imobilizado de S. Pedro de 
Moel, cujo assunto foi objeto de alerta no Jornal da Marinha Grande em 15 de 
outubro de 2020. 
O Sr. Júlio leu a sua intervenção, cujo conteúdo se reproduz: 
 
“Sra. Presidente. 

1 
Na edição de 15 de outubro de 2020, um munícipe pediu esclarecimento sobre a 
não identificação da totalidade do património existente em S. Pedro de Moel. 
 

2 
Desde então até hoje, eu já dirigi à Câmara 5 cartas, todas registadas com aviso de 
receção, no sentido de ser feita a respetiva correção. 
 

3 
Nada foi feito de concreto que eu saiba, até agora. 
 

4 
Pelo exposto, solicito à Sra. Presidente se digne informar-me do que está sendo 
feito nesse sentido. 
 

5 
Sra. Presidente, naturalmente, não sei o que me vai responder, mas de qualquer 
modo, informo-a já que se não me der uma informação concreta, inscrever-me-ei 
para a próxima reunião camarária quinzenal e serei forçado a invocar os pretextos 
escritos do seu Chefe de Gabinete. 
 

6 
Não gostaria que se verificasse o célebre ditado popular “Nunca os presentes 
tiveram culpa nem os ausentes razão”, contudo é sempre olhos nos olhos que eu 
prefiro tratar os problemas e cada um decide por si.” 
 
 
 

2. Sr. Nelson Carlos – pretende falar sobre a adjudicação do Parque Mártires do 
Colonialismo. 
 

O Sr. Nelson referiu que esteve presente na reunião de 24/05/2021, onde mostrou 
o seu interesse neste espaço.  
Depois foi marcada uma reunião, onde esteve com a Sr.ª Vereadora Célia e o Chefe 
de Gabinete, e foi-lhe prometido levar o assunto ao Gabinete Jurídico, mas até 
agora sem resposta. 
Quer saber: 

→ Já há um parecer jurídico? 

→ Qual é o parecer da Sr.ª Presidente sobre o seu projeto? 
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Referiu ainda que pensava que os Vereadores da oposição estariam presentes 
nessa reunião, não estiveram e teme que o assunto não tenha um agendamento 
político, pois em primeiro lugar estão os interesses do município. 
Ficou triste e preocupado, e espera que se sentem todos à mesa. 

 
 

3. Sr.ª Patrícia Fernandes e Ana Filipa Neves – pretendem fazer a apresentação de 
uma proposta relativa à exploração do espaço de cafetaria do Parque Mártires do 
Colonialismo. 
 

D. Patrícia Fernandes – disse que pretendem apresentar a ideia que têm para o 
espaço, que consideram inovadora e diferente daquilo que tem sido ali explorado e 
que não passa só pela restauração. 
 

D. Ana Filipa Neves – referiu que é professora de ioga, e a ideia é terem ioga, 
meditação, terapias e workshops, mercado étnico, aproveitando o espaço 
envolvente e dinamização de eventos semanais e mensais. 
Este projeto visa dar à comunidade um estilo de vida mais saudável, mais 
consciente, equilibrado e sustentável, e creem ter o know-how necessário. 
 

D. Patrícia Fernandes – disse que têm ideias dinâmicas para o espaço exterior, 
transformando a ideia negativa que as pessoas têm daquele Parque. 
Pensam realizar um festival anual, dedicado ao corpo, mente e espírito, com feira 
de produtos naturais e atividades para crianças. 
Público-alvo: 

→ Toda a comunidade, desde as crianças aos idosos, colaborando com as 
escolas próximas. 

Objetivo:  

→ Envolver a comunidade; 

→ Promover a mudança da imagem do parque; 

→ Demonstrar que é possível viver numa cidade industrial como a Marinha 
Grande e ter um estilo de vida mais consciente e saudável. 

 
 

4. Sr. José Marcelino – pretende falar sobre o Parque de Campismo da Praia da 
Vieira. 
O Sr. José Marcelino disse que vem à reunião defender a imagem do Parque de 
Campismo, de que é o concessionário, porque entende que tem sido maltratada nas 
últimas reuniões. 
Referiu que a D. Boloete não cumpre as regras, não faz os pagamentos, pois tem 
documentos que o provam, e por isso está vedada a sua entrada no Parque. 
A D. Manuela Simão está também com a mesma situação, deve rendas, “rouba” 
água e luz, não cumpre as regras. 
Sobre o corte de árvores, que ficaram destruídas pelo Leslie e que têm, por ação do 
vento, ficado em mau estado, disse que pediram à Câmara para as cortar, a 
Câmara remeteu para o ICNF, eles autorizaram, e então cortaram-nas e pagaram-
nas. Quer deixar aqui o esclarecimento. 
 
 

Terminadas as intervenções, a Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Sr. Júlio Rosa – foram dadas instruções ao serviço de património para fazerem o 
levantamento de todo o património da autarquia (de S. Pedro e da Rua Ferreira de 
Castro), e foi-lhe dada a informação na sequência deste trabalho. 
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Também foram remetidas para o serviço jurídico as situações em que há questões a 
esclarecer. 
A Câmara tem feito todos os esforços para registar o património. 
Em S. Pedro havia a questão de saber se é da Câmara o edifício da GNR. 
Não há conhecimento de outro património que não seja o que está identificado, com 
base nos documentos. Se houver algum munícipe que saiba de património que seja 
da Câmara e que a Câmara não tenha prova disso, então que o identifique. 

 

• Sr. Nelson, D. Patrícia e D. Ana Filipa – tendo em conta que o assunto exposto é 
sobre o mesmo espaço, a resposta foi conjunta. 
Em termos dos processos administrativos, foram informados que a concessão tem de 
ser feita através de concursos, que têm regras. 
Ainda não foi lançado porque havia questões a resolver com os anteriores 
concessionários, esteve na Divisão Jurídica e brevemente virá à reunião, após a 
vistoria ao local, para se abrir o concurso para a concessão do espaço. Não se pode 
fazer diretamente a uma pessoa havendo mais interessados. 

 

• Sr. José Marcelino – não se vai pronunciar sobre questões entre particulares. 
Sobre as árvores cortadas, a Câmara questionou e já ouvimos o seu esclarecimento. 

 
 

 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª 
Vereadora Célia Guerra, que esclareceu o seguinte sobre as intervenções do público: 
 
Em relação à reunião havida com o Sr. Nelson Carlos, informou que marcou para dia 28 de 
maio e depois soube que havia uma outra marcada com os Vereadores da oposição para dia 
7 de junho (que acabou por ser desmarcada).  
Considera que a sua proposta é interessante e aguarda a resolução da situação com o 
anterior concessionário. 
A proposta apresentada pelas duas senhoras também é interessante. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham a reunião, 
aqui e lá fora, e as pessoas que aqui vieram expor as suas propostas e preocupações, 
e referiu o seguinte: 
 

• Sr. Nelson, D. Patrícia e D. Ana Filipa – são propostas para o mesmo local, embora 
diferentes, o que mostra que o espaço é interessante, e por isso é necessário 
revitalizar. Sem desprimor da proposta do Sr. Nelson, gostou muito da proposta da 
D. Patrícia, e considera que “venderam” bem a ideia. 
A partir daqui entra-se nas questões burocráticas explicadas pela Sr.ª Presidente. 
Não soube da reunião do dia 7 de junho, mas está disponível para ouvir. 
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• Homenagem pelo falecimento da Dr.ª Ambrosina – durante muitos anos foi a única 
pediatra existente na Marinha Grande. Não quer deixar de a lembrar, homenagear e 
prestar-lhe esse tributo.  
Deixa ao critério da Sr.ª Presidente essa homenagem, designadamente fazer-se um 
minuto de silêncio. 

• Pediu informações sobre o reequilíbrio financeiro do Bloco L e M. 

• Plano de Defesa Contra Incêndios – desde a última reunião houve evolução? Já há 
uma previsão para estar concluído? 

• Mais uma vez a Sr.ª Presidente faltou à reunião da CIMRL, com todos os 
Presidentes, realizada em Alvaiázere.  
Não lhe parece que seja um comportamento a manter, é bom que a CMMG participe 
ativamente. Estas faltas começam a ser preocupantes. 

• Continua a aguardar que o Regimento seja cumprido e que a reunião sobre o PDM 
seja marcada.  
A Sr.ª Presidente tem todos os poderes para o fazer agora, nesta reunião, conforme 
prevê o ponto 6 do artigo 5.º. 

• Desde a realização da visita à FEIS já houve alguma evolução?  
O Dr. Jorge Custódio ou outro elemento da Associação de Arqueologia Industrial já 
aqui esteve? 

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

• Munícipes: 

→ Sr. Júlio – veio lamentar uma vez mais a ausência de respostas, referiu pelo 
menos 5 cartas. Este comportamento não pode continuar. 

→ Sr. Nelson – também não sabe a que reunião com a oposição se refere. 
Está de acordo com a ideia de que se devem sentar todos à mesma mesa, mas 
quer deixar claro que não faz parte da sua postura fazer “gincana política” com 
projetos de interesse para a comunidade. Da parte da CDU estão disponíveis 
para qualquer reunião com todos para discutir ideias e projetos. 

→ D. Patrícia – sobre o seu projeto já sabe o que pretendem para lá, tem a mais-
valia de utilizar o espaço envolvente, mas concorda com a Sr.ª Presidente 
quando diz que as concessões obedecem a concurso, que tem regras. 
O que a preocupa é a inércia da Câmara, e aí o Sr. Nelson tem razão, porque 
seguramente há quase um ano que o espaço está devoluto, estando a degradar-
se o equipamento. A Câmara não toma qualquer ação há imenso tempo, quando 
os Vereadores questionam a resposta é sempre a mesma, tal como foi com a 
concessão da Cafetaria d’Arte, que só andou com a pressão da oposição. 
Sejam todos bem-vindos e que venham os projetos. 

→ Sr. Marcelino – não está por dentro das situações, apenas fez uma visita ao 
Parque e não gostou do que viu na altura. Achou que o Parque não estava bem 
tratado. Não diz que a culpa seja do concessionário, talvez a Câmara devesse 
também investir.  
Agora o Sr. Marcelino sabe que também tem dívidas à Câmara e por isso admira-
se que não deixe entrar duas campistas por dívidas. 
Não é um assunto meramente empresarial e por isso a Câmara não pode lavar 
daqui as suas mãos. Este assunto deveria merecer outro interesse da parte da 
Câmara, que não o tem feito, por incompetência. 
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• Terreno ao pé da Casa do Benfica, na Moita – vai nascer ali uma indústria? Sem 
saneamento e junto a habitações? 

• Alertou para as inundações com as chuvas, que derivam da falta de limpeza. 

• Resposta da APAMG – receberam todos um e-mail da Presidente da Associação 
onde esta lamenta que a Sr.ª Presidente tenha dito que desconhecia o projeto. 
Parece que conhecia, e bem. 
Lamenta que descarregue para cima dos outros responsabilidades que não têm. 

• Falta de Multibanco em S. Pedro – o que se passa? 

• Já foi atribuída a concessão das Pedras Negras? 

• Chamou a atenção para o artigo do Diário de Notícias sobre a tragédia do Pedrógão, 
que se poderá repetir.  
Seguidamente leu excertos do artigo. 
Como em muitas situações no seu mandato, também aqui julga que a Sr.ª Presidente 
vai em contramão. 
 

• Neste contexto leu a parte da sua intervenção sobre o pinhal, que pode ser 
consultada publicamente na plataforma Youtube, no canal OAMGTV, onde a reunião 
de câmara de vinte e um de junho de dois mil e vinte e um está disponível, na íntegra, 
no link: https://www.youtube.com/SSJWO2_fG68 . 
 

Deixa um alerta porque está preocupada, o verão começou hoje, ainda há uma parte 
do pinhal que não ardeu, tem um imenso potencial para a população e para diversas 
atividades e que constitui um autêntico barril de pólvora. 

 
 
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 
  
1.1 Bárbara Nazaré 
Volto ao seu contacto a propósito do pedido de licenciamento de obras que referi 
anteriormente. 
No mês passado, liguei para a Divisão de Obras da Câmara Municipal da Marinha Grande 
(CMMG), com o objetivo de agendar uma reunião com o arquiteto responsável pela 
apreciação do projeto. Essa reunião ficou agendada para o dia 11 de junho.  
No passado dia 9 de junho, recebi um telefonema da parte de uma funcionária da CMMG, 
que me informou de que a reunião com o arquiteto seria desmarcada, dado que o mesmo 
não estaria a trabalhar no dia 11 de junho. Tentei reagendar a reunião, mas a funcionária 
informou-me que o horário de atendimento do arquiteto abarca apenas as 6.as feiras, 
estando todas as vagas preenchidas até, pelo menos, 2 de julho.  
No entanto, a funcionária transmitiu-me que seria contactada pelo arquiteto, por via 
telefónica, na semana seguinte (a semana com início a 14 de junho). Essa semana já 
terminou e não recebi qualquer contacto da parte do arquiteto. 
Como expus no email inicial, tenho urgência em que a apreciação do projeto seja finalizada 
com a máxima brevidade, para poder realizar as obras e, finalmente, mudar de residência. 
  
1.2. Carolina Matos 
Venho por este meio questionar uma situação que está a acontecer no Parque de Campismo 
da Praia da Vieira. 
 
 

https://www.youtube.com/SSJWO2_fG68
http://6.as/
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Desde já refiro que não estou, certamente, por dentro da problemática relativa ao 
licenciamento, segurança e qualidade do espaço, vistorias e outros assuntos, muito 
menos aos problemas existentes entre o Município e o concessionário que explora 
este espaço.  
De qualquer forma, afastando-me da parte burocrática deste tema, queria somente 
questionar se o corte dos poucos pinheiros ainda existentes na Praia da Vieira, que se 
encontram dentro do perímetro do Parque, são do conhecimento dos Vereados e da 
Presidência do Município. 
Ao longo dos anos tenho vindo a assistir à transformação desta infraestrutura, que 
supostamente é um espaço ou até mesmo um empreendimento turístico, num parque de 
barracas (peço desculpa o termo). Os espaços para a utilização de tendas, que deveriam 
ser a finalidade de um Parque de Campismo, são praticamente inexistentes, dando lugar a 
construções provisórias que, a meu ver, são esteticamente inadequadas e embaraçosas 
para a nossa bonita Praia da Vieira. Para além de não enquadrarem de todo a arquitetura 
paisagística da localidade, afastam o espaço do nome atribuído - Parque de CAMPISMO.  
Assim, pergunto-me, se o corte e destruição da escassa porção verde ainda existente é 
uma situação benéfica, inteligente e positiva para todos. 
Esta é a única maneira que encontro de demonstrar o meu descontentamento, que julgo não 
ser singular. 
  
 
2. Parque de Campismo da Praia da Vieira de Leiria  

• Processo 1: Concessão a Cidália Pinheiro (tem ação judicial referente à dívida ao 
Município) 

•  Processo 2: O parque foi concessionado à empresa Sítios e Caminhos de Portugal, 
Lda, em 07.04.2012 até 26.04.2014, pelo período de 2 anos (à data da consulta do 
processo, em maio), sobre o assunto aguardava-se parecer do Dr. Vitor Faria para 
iniciar uma ação contra a empresa destinada à cobrança da dívida. 

• Processo 3: O parque volta novamente a ser concessionado à empresa Horizonte 
Itinerante Unipessoal, Lda., por contrato celebrado em 25.06.2014 até 2034 (20 
anos). 
- Nos termos da cláusula 22.ª do contrato é referido o seguinte: 
- n.º 4 da cláusula “a realização de obras indispensáveis ao pleno funcionamento do 
parque de campismo confere ao concessionário um período de carência proporcional 
ao investimento” 
-  n.º 5 da cláusula “a proporção a que se refere o número anterior é a seguinte: por 
cada 25.000,00€ (excluindo IVA) de obras um período de carência de 9 meses.  
- O processo do parque tem várias questões a serem apreciadas: 
a)    Condições Manutenção e conservação 
b)  Construções ilegais, o que é gravíssimo 
b)  O Parque não detém título habilitante 
c)   Necessita de regularizar o Parque de Campismo no que respeita ao Registo 
Nacional de Empreendimentos Turísticos 
  
A dívida a 31.12.2020, reportada numa informação que foi a reunião de Câmara no 
dia 26.04.2021, era de 39 130,03 €. 
  
Para se perceber o problema vou partilhar sumariamente o seguinte: 
- Por ofício cuja entrada é a 9100/2015, a concessionária informa a Câmara que 
realizou obras no montante de 29.500€, sendo que não faz prova documental da 
situação. 
- A 05.11.20215, a Câmara solicita a prova documental; 
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- A Empresa responde em 2016 mas continua a não provar nada (ofício com registo 
de entrada 2351/2016) 
- Há um parecer jurídico de 08.06.2016 
- A 22.06.2016 a empresa diz que há falta de área de expansão e levanta a questão 
do alargamento do Parque; 
- Depois o processo anda anos sem ser tocado. 
- A financeira comunica à concessionária, por diversas vezes, o montante da divida 
que se continua a acumular; 
- Em 2020, após diversas reclamações de Munícipes, a Câmara determina uma 
comissão de vistoria ao Parque. 

 
Questões objetivas: 

• Qual das duas autarcas em funções tem a responsabilidade de acompanhar a 
execução deste contrato? 

• Qual o resultado da vistoria de 21.05.2021? 

• Qual o ponto de situação das casas que foram construídas ilegalmente? Há 
autos de contraordenação abertos ou a Sr.ª Presidente está a fingir que não 
vê? 

• Relembro que o objetivo do contrato, clausula primeira é, desenvolvimento das 
atividades de exploração do Parque de Campismo da Vieira. O que parece 
estar a acontecer é a utilização do parque para fins que não são turísticos. 

• Que obras estão a ser realizadas, por quem e com que autorização, que 
justificam o suposto abate de arvores que a munícipe Carolina Matos reporta.  

• Que pensa a Sr.ª Presidente fazer para resolver o problema do contrato e o 
problema dos munícipes que querem utilizar o Parque e lhe estão a ser 
impostas obrigações por parte do concessionário para além do objeto do 
contrato? 

  
  

3. Concessão Café da Praia  
  
O processo tem duas concessões: 

a. Concessão com Nelson José da Silva Joaquim, em 23.06.1999, período de 15 anos 
(23.06.1999 até 23.06.2014) 

b. Concessão com Maria Natália Courado Loureiro Lourenço, em 2014, com 
prorrogação de 18.02.2015 até 30.09.2015 

c. Desde então, não consta qualquer concessão deste espaço. 
  

Face ao exposto, pergunto, a que título tem este espaço sido ocupado no passado e é 
ocupado atualmente? Quem paga a água, luz, gás, etc… deste espaço público?” 
 
 
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 o jovem marinhense Pedro Fernandes do Clube de Atletismo da 

Marinha Grande, por se ter sagrado vice campeão nacional de salto à Vara 
em juniores, com a marca de 4,20 m 
As felicitações são extensíveis ao seu treinador, dirigentes e pais. 
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2. Munícipes 
 

  
a. Sobre o espaço ao lado da Casa do Benfica na Moita também trago aqui a 

dúvida, pois o terreno está terraplanado e não consegui saber o que ali vai ser 
construído. Agradecia o esclarecimento 
  

b. Um munícipe abordou-me dizendo que está há meses a aguardar resposta da 
Camara sobre um processo e questionou-me se eu sabia qual a situação. Na 
semana passada pedi à Sra Presidente que me informasse, ainda estou a 
aguardar. 
É um processo de pedido de certidão de destaque com o Registo nr 70/21, 
Processo nr. 26/21, entrado a 22 de janeiro 2021. 
Seria possível hoje dizer-me o que se passa com este processo. Obrigado 
  

c. Em maio a Sra Presidente recebeu um mail dum munícipe, que agora teve a 
gentileza de partilhar connosco, sobre “casas e anexos ilegais” na Rua do Cais. 
Refere o munícipe que houve uma transformação dum café numa vivenda com 
jardim sem recuar ou fazer passeios. A indignação é que andam a fazer a 
ligação do gás numa vivenda que no seu entendimento tem um muro forrado a 
pedra ilegal. 
O que respondeu a Sra. Presidente a este munícipe e já agora gostaria que nos 
comentasse se efetivamente a vivenda tem alguma ilegalidade. 
  

d. Duas munícipes enviaram-nos mails com fotos de maus-tratos a animais, 
sobretudo cavalos e burros, presos ao sol, sem água e comida durante vários 
dias. 
Que iniciativa tomou a Sra. Presidente para solucionar este caso 
  

e. Do agrupamento de escuteiros da Marinha Grande recebemos mails solicitando 
apoio para participação num torneio nacional de escutismo em representação da 
região Leiria-Fátima. O que pedem é apenas uma carrinha de 9 lugares. A 
Camara respondeu que não pode. É lamentável que as nossas associações e 
clubes precisem de se deslocar para fora do concelho, não têm carrinhas, mas a 
TUMG tem muitas carrinhas paradas ao fim de semana, que deviam estar ao 
serviço da população.  
  

f. Recebemos mail do munícipe Luís Vilhena, sobre um problema antigo na Rua do 
Manuel Pereira, junto ao Edifício Veneza. Em 2019 a vala inundou as garagens 
do prédio. Refere o munícipe que o escoamento das águas se mantém um 
problema e que não foi resolvido, tal como tinha sido acordado com o vereador 
Carlos Caetano em Março de 2019. 
As fotos e vídeos enviadas são elucidativas do problema.  
Percebemos que o que o vereador Caetano não passa ali desde 2019, a Sra. 
Presidente que tem agora este pelouro foi ao local ver o que se passa? 
As caixas de saneamento pluvial estão colocadas no sítio errado, pois deveriam 
estar na zona onde se acumula a água, ou seja, no local mais fundo da rua. 
Dado que os empreiteiros estão a executar trabalhos na rua, é fundamental que 
corrijam a localização das caixas e colocação de grelhas apropriadas, antes de 
ali saírem. 
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3. Outros assuntos 

  
a. Este fim de semana, e uma vez mais, houve um despiste na rotunda do 

Vidraceiro, com um carro a entrar na gravilha. A falta de iluminação na 
rotunda é gritante, para alem da estatua estar completamente às escuras. 
Tenho repetido imensas vezes que é preciso iluminar a rotunda e o 
monumento. Esta e as outras. 

  
b. Ainda sobre a iluminação publica lamento que esta seja desligada ainda de 

noite. Neste momento está ser desligada por volta das 5h00. Sabendo que 
temos muitos trabalhadores que trabalham por turnos, estes vão e 
regressam a casa numa total escuridão. Imaginem que incentivo terão para 
se deslocarem de bicicleta. 
Recomendo que se coloquem sensores detetores de claridade para ligar e 
desligar a iluminação publica consoante a luz solar. Para alem de tudo é 
uma redução no consumo e consequentemente nos custos que pagamos de 
luz. 

  
c. A Camara tinha contratualizado a educação física no pré-escolar. Tinha mas 

já não tem, porque os contratos com os professores terminaram na passada 
sexta-feira. Mostrando-se estes muitos surpreendidos, pois as aulas só 
terminam a 8 de julho. 
Qual o motivo para acabarem com a educação física nas crianças e por que 
razão não prorrogaram o prazo, mesmo com o pedido que vos foi feito?” 

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

• Munícipes – é lamentável que o Sr. Júlio e o Sr. Andrade não tenham respostas do 
município, para além de lamentar ainda que estes munícipes e outros que enviam e-
mail’s, e até os próprios Vereadores, sejam tratados de forma desrespeitosa pelo Sr. 
Chefe de Gabinete. 

• Agradeceu a exposição clara e esclarecedora feita pela Sr.ª Vereadora Ana Monteiro 
sobre o processo do Parque de Campismo e espera que o problema seja resolvido. 

• Parque Mártires – lamenta que os Vereadores da oposição não tenham sido 
convocados para a reunião, uma vez que têm vindo a falar inúmeras vezes sobre 
aquele espaço, têm interesse no assunto, assim como também têm muito interesse 
no projeto da D. Patrícia e da D. Ana, e que a concessão avance depressa. 

• Finalmente foi cortada, e não podada, a árvore da Rua das Cavadinhas. 
Teve que ser cortada porque já tinha umas raízes tão grandes que ameaçava a 
estrutura do edifício, porque demorou muito tempo a ser resolvida a situação. 

• FEMACE – já passou uma semana desde o fim do prazo e não há resposta. Qual o 
ponto de situação? 

• E o Fundo de Apoio às Famílias? 

• Passear os cães com trela – há um anúncio no placard luminoso do Parque da 
Cerca, mas não chega, está de costas para o Parque e não identifica a lei e as 
consequências. 

• Qual o ponto de situação para o apoio extraordinário ao movimento associativo? 

• Legalmente este é o último mês para a concessão de isenção aos concessionários, 
mas o assunto não está agendado para esta reunião e por isso está preocupada. 
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• Os e-mails das Vereadoras da CDU não param com pedidos sobre processos de 
obras com tempo de espera muito grande. É urgente a desmaterialização e 
modernização deste serviço, que tiveram oportunidade de visitar a semana passada. 
Porque é que a Câmara tem 2 anos de atraso no licenciamento e não é feito na 
hora? 
São necessários mais recursos humanos, mas é essencialmente necessário 
modernizar os serviços. 

 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Em resposta ao Sr. Vereador Carlos Caetano, disse que lamenta que não tenha 
resolvido questões que até agora teve em mãos. 

• Casal do Malta – não é possível fazer o reequilíbrio, enquanto com a Adutora se 
conseguiu iniciar a obra no início do mês de julho, tal como já informou na última 
Assembleia Municipal. 
São preocupantes as sucessivas roturas, e daí ter havido esta grande preocupação 
na resolução da obra da Adutora. 

• Falta nas reuniões – já explicou a anterior reunião alargada, onde não esteve, mas 
agendou uma reunião com a Secretária de Estado. Cumpriu com a sua obrigação. 
Efetivamente não esteve em Alvaiázere, não teve possibilidade, por ter um assunto 
da FEIS para tratar, conforme compromisso que assumiu com os Vereadores, e 
nesse dia esteve cá o Prof. Jorge Custódio, que visitou a FEIS, e daí ter dado 
prioridade a este trabalho e ao nosso concelho.  
Ainda ontem teve um contacto do Prof. Jorge Custódio, que pediu mais informações 
para fazer a sua proposta.  
Também já deu indicações aos serviços para fazerem o levantamento de toda a 
documentação existente na Câmara sobre a FEIS. 

• Marcação da reunião sobre o PDM – está aqui a Dr.ª Inês Marrazes e até se poderá 
ver depois a melhor data. 

• Intervenção da Sr.ª Vereadora Alexandra sobre o Sr. Júlio – a Sr.ª Presidente 
informou que em 22/01/2021 foi-lhe dada uma resposta, em 09/02/2021 o Sr. Júlio 
insistiu, refere-se a uma notícia no jornal, anónima, mas depois falará com ele. 

• Cafetaria d’Arte – foi difícil a resolução com o anterior concessionário. 

• Terreno junto à Casa do Benfica, na Moita – pediu à Dr.ª Inês Marrazes, aqui 
presente, para esclarecer. 
A Dr.ª Inês Marrazes disse que não passou por si qualquer processo, mas já pediu 
aos serviços para verificarem. 
A Sr.ª Presidente disse que se soube agora, e por isso mandará a fiscalização 
verificar. 

• Inundações – tem que ser estudado. Quando foi feita a urbanização não se teve em 
atenção aquele problema.  
Como o Sr. Vereador Caetano teve conhecimento deste assunto pediu-lhe que 
partilhe o que souber. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que tanto quanto percebeu há sarjetas novas 
na Rua Manuel Pereira Roldão, que têm a ver com as obras da Rua João Pereira 
Venâncio e com a remodelação dos pavimentos em frente ao infantário. 
A Sr.ª Presidente agradeceu a informação e disse que já remeteu para os serviços 
analisarem. 
 



 

Página 15 de 49 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 21/06/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

• APAMG – quer clarificar o assunto. Não desconhece a necessidade da APAMG para 
ter um espaço. Aquilo que pediu ao Sr. Vereador para clarificar foi o facto de lhe 
terem dito que o Vereador se tinha comprometido no apoio ao projeto. Não tem a ver 
com a localização do espaço, que sabia. E o Sr. Vereador já clarificou que não tinha 
assumido esse compromisso com a APAMG. 

• Praia da Vieira – determinou uma vistoria mensal da Câmara para fazerem um 
relatório com vista à resolução das questões. Algumas têm vindo a ser resolvidas e 
outras ainda estão em análise para serem resolvidas. 

• Café da Praia – vai ver o que poderá estar em falta, para se poder colmatar. A 
pessoa que lá está propôs-se ter a concessão da praia junto da APA e fazer as 
obras necessárias para se abrir o café. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou a que título está aberto, dado que 
o café é da Câmara.  
Lembrou que fez 6 questões sobre o Parque de Campismo, mas ainda não lhe 
respondeu. 
A Sr.ª Presidente disse que já informou que há uma equipa que faz uma vistoria e 
que depois fará o relatório. 

• A Sr.ª Presidente disse que também se associa às felicitações do Sr. Vereador 
Aurélio. 

• Obras ilegais – em termos públicos não sabe se será correto dar aqui a resposta. 
Parece-lhe que o mais correto será a Dr.ª Inês fazer a informação e depois ser 
enviada ao Sr. Vereador Aurélio. 

• Multibanco em S. Pedro – foi retirado com as obras, para que depois, quando o 
edifício estivesse acabado, a Caixa Geral de Depósitos o colocasse de novo. Mas 
agora não é assim, e a Câmara teve que consultar a SIBS, e quando os Multibancos 
não são rentáveis (como este), a Câmara tem que cobrir determinados custos. 
Já contactou a CGD, mas há uma série de procedimentos a efetuar (vistoria e 
colocação de videovigilância). 

• Pedras Negras – parece-lhe que só houve um candidato e quando assim é atribui-se 
logo. Já pediu o processo aos serviços. 

• Pinhal – tem levado as questões ao ICNF, e poderão vir a ser colocadas numa 
reunião alargada. 

• Árvores do Parque de Campismo – a propriedade é do ICNF, e por isso tem que se 
lhe pedir autorização. 

• Iluminação pública – vai ser visto. A iluminação está a ser retificada em alguns locais 
e os serviços já estão sensibilizados para a utilização dos relógios da luminosidade. 

• O Sr. Vereador Carlos Caetano pediu esclarecimento da Sr.ª Presidente, porque o 
Dr. Jorge Custódio esteve cá na terça-feira, não foi na quinta-feira. 
A Sr.ª Presidente disse que foi no dia da reunião da CIMRL. A visita dele foi só para 
verificar se havia ou não viabilidade para poder aceitar o trabalho. 
 
 

• O Sr. Vereador Carlos Caetano relembrou a Sr.ª Presidente que não respondeu 
sobre o Bloco L e M, apenas sobre a Adutora, para dizer que o Vereador nada fez 
enquanto teve o processo, por isso vai-lhe fazer um relatório de toda a situação. 

 
Seguiu-se uma troca de palavras entre os dois. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que em vez desta troca de 
“galhardetes” entre os dois, o importante era a Sr.ª Presidente informar em que ponto 
está o Bloco L e M. 
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A Sr.ª Presidente disse que já informou que não é possível fazer o reequilíbrio 
financeiro do processo. Este é um assunto que ainda não conseguiu resolver. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que está parado desde a entrega dos 
pelouros. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro sugeriu que a Sr.ª Presidente se faça 
substituir numa próxima reunião da CIMRL. 
 

• Processos de obras – a Sr.ª Presidente informou que vai ver qual a melhor maneira 
de distribuir os processos pelos novos técnicos (cerca de 208 de particulares e 56 de 
empresas). 
A listagem já está feita e por isso pede à Dr.ª Inês para a reencaminhar para os Srs. 
Vereadores. 

 
 
Seguidamente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que esclareceu o seguinte: 
 

• Concessão do Parque Mártires – no início de 2021 foi pedida a rescisão do contrato, 
o processo está desde essa altura para análise. 

• Plano Contra Incêndios – termina daqui a 2 semanas. 

• Parque de Campismo – a Vereadora e a Sr.ª Presidente não lavaram daí as mãos, e 
por isso é que mensalmente foi determinada uma vistoria, para se colmatarem as 
falhas e resolvê-las, e já se registaram grandes melhorias, que já pode confirmar 
pessoalmente. 
Foi solicitada uma avaliação financeira, para se poder deduzir na dívida e poder-se 
cumprir o contrato. 
O concessionário já entregou o projeto contra incêndios na autoridade competente 
no dia 20 de maio. Aguarda-se. 
Todas as construções que verificou parecem-lhe construções amovíveis. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que quando fala em obras ilegais fá-lo 
com base num documento da DGT que está no processo e que levanta esta 
situação. 

 

• FEMACE – a Sr.ª Presidente informou que há uma série de candidaturas e dado o 
volume de trabalho com as contas, há o compromisso de a partir do dia 1 de julho se 
dar cumprimento a estes apoios. 

 

• A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu, ainda sobre as árvores do Parque de 
Campismo, que foi feito o pedido ao ICNF. 

• Maus-tratos aos cavalos – logo no dia 15 de junho a Veterinária chamou-lhe a 
atenção, foi solicitado o registo dos cavalos, o proprietário negou e foi um e-mail 
para a DGAV – Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, e aguarda-se resposta. 
Os animais tinham comida, só não tinham água e estava muito calor. 

• Educação física – não havia quantidades em excesso no contrato e não se 
conseguiu prolongar.  
Mantêm-se as AAAF’s e CAF’s. 

• Apoios extraordinários – estão previstos nos novos regulamentos e irá a seguir para 
o Gabinete Jurídico. 

• Apoios às famílias – foram recebidas 26 candidaturas, 4 delas reuniram condições, 
as restantes não tinham perdido mais de 25% do rendimento e por isso não foram 
aprovadas. 
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• Obras na Rua do Cais – não conseguiu encontrar qualquer casa em construção 
nesse local. A denúncia é anónima, mas não identifica o local. Vai tentar que quem 
fez a denúncia diga onde são as obras. 

 
 

A Sr.ª Presidente esclareceu ainda o seguinte: 
 

• Sobre o Chefe de Gabinete o que pode dizer é que só o tem visto a tentar ajudar 
todos os munícipes. 
 

• Covid: 

→ Hoje há 14 casos (têm aumentado); 

→ Foram dadas 450 vacinas no passado sábado; 

→ Mais de 50% da população está vacinada.  
Contudo convém manter o máximo de cuidado, e por isso pediu a todos o 
cumprimento das regras. 

 
 
 

 

 
 

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 16:50 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 5, da reunião ordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 
2021 

 
362 - Presente a ata n.º 5, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 15 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. 
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2. Aprovação da ata n.º 6, da reunião extraordinária realizada no dia 22 de 
fevereiro de 2021 

 
363 - Presente a ata n.º 6, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
22 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. 
 
 

3. Aprovação da ata n.º 7, da reunião extraordinária realizada no dia 26 de 
fevereiro de 2021 

 
364 - Presente a ata n.º 7, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
26 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. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
 

4. Memorando de Entendimento para a criação do MG Park - Parque de Ciência e 
Tecnologia da Indústria na Marinha Grande 

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro saudou a qualidade da informação técnica, bem 
fundamentada, mas como refere os Estatutos e eles não foram remetidos, solicitou os 
seguintes esclarecimentos: 
“Sra Presidente podia explicar o que se passa com o Parque de Ciência e Tecnologia na 
Marinha Grande? 

Em outubro passado veio à reunião uma proposta de constituição da Associação para a 
criação do PCT. Foi criado? 

Qual o objetivo de agora se fazer um memorando de entendimento? 

Qual o comprometimento da Câmara neste memorando?” 
 
Para responder a estas questões, a Sr.ª Presidente solicitou a presença do técnico do 
GAEE, Dr. Luís Barreiros. 
 
O Dr. Luís Barreiros informou que a aprovação deste memorando tem a ver com o facto de 
os parceiros terem que aprovar nos seus órgãos esta adesão. 
Esta informação tem algum tempo, porque o processo também já tem algum tempo, daí ter 
deixado logo previstos todos os passos a percorrer. 
Em relação aos Estatutos, é provável que esta informação venha novamente com o projeto 
de Estatutos. 
Foi definido com os parceiros ir por fases: agora aprovar o memorando e depois aprovar os 
Estatutos. 
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O objetivo que se pretende é que a Câmara tenha a posição predominante, inclusive nos 
órgãos. Há um estudo de viabilidade, não há valores definitivos, mas em termos de valor 
monetário e em espécie a participação da Câmara será de mais ou menos 305.000€. 
O que se está a aprovar hoje é só a intenção de criação deste Parque. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro agradeceu os esclarecimentos. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira deu também os parabéns ao Dr. Luís Barreiros pela 
clareza da informação e disse que é urgente e fundamental ter este Parque. 
Referiu que já em 2019 tinha havido uma reunião para a criação deste Parque e em 2020 
houve uma nova reunião, onde se ficou a saber que se tinha perdido o financiamento porque 
a CMMG não foi suficientemente célere para dar andamento ao processo. 
Sobre este processo parece-lhe que já estará definido o valor do investimento, e que esse 
valor corresponde a mais de 50%, para termos a posição determinante. 
 
O Dr. Luís Barreiros informou que a Câmara ficará com a posição dominante, o valor é 
convertido em unidades de participação. Essa é uma condição essencial e confirmou que a 
Câmara tem a participação dominante. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira sugeriu o seguinte nome: MG Park – Parque de Ciência e 
Tecnologia. 
 
O Dr. Luís Barreiros disse que esse tema foi alvo de discussão entre todos os parceiros. 
A referência à Indústria foi sugestão do IPL, e o objetivo é que este Parque seja mesmo 
internacional. Discutiu-se se deveria haver uma referência á Marinha Grande, e daí ter 
surgido o MG Park. 
O nome está praticamente decidido, mas o executivo poderá decidir de forma diferente. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho felicitou o Dr. Luís Barreiros pela qualidade do 
trabalho, e lamentou que se tenha perdido o valor da participação.  
Referiu que já se perdeu demasiado tempo, pelo que agora é aprovar e andar a todo o 
vapor. 
Sugeriu o seguinte nome: Parque Internacional de Ciência e Tecnologia – MG Park. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que o nome da Marinha Grande foi sugerido pelos parceiros, para 
o distinguir de outros Parques.  
Informou ainda que se irá trabalhar para que este valor esteja incluído no próximo 
financiamento do PRE. 
 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
365 - Presente informação I/1638/2020 do Gabinete de Apoio ao Empresário e 
Empreendedorismo (em anexo) que enquadra, de um ponto de vista estratégico e legal a 
proposta de criação de um Parque de Ciência e Tecnologia para a Indústria na Marinha 
Grande e a constituição de uma Associação de Direito Privado Sem Fins Lucrativos que 
assegurará a sua instalação e gestão, no âmbito de uma parceria a estabelecer entre o 
Município, o CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas 
Especiais e Plásticos, o POLITÉCNICO DE LEIRIA, a Incubadora de Empresas OPEN – 
Associação para Oportunidades Especificas de Negócio, a CEFAMOL – Associação 
Nacional da Indústria de Moldes e a Associação Pool-Net – Portuguese Tooling & Plastics 
Industries. 
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Na sequência das várias reuniões realizadas entre os diversos parceiros do projeto foi 
assumido o desejo firme de criação de uma plataforma de colaboração e agregação das 
suas atividades próprias nos domínios da ciência, da promoção do desenvolvimento e da 
investigação científica e tecnológica com base em recursos de última geração, em áreas de 
modernidade, tais como a “Impressão 3D/Fabrico aditivo”, “Big Data”, da “IoT - Internet of 
Things”, “Supercomputação” ou a conectividade avançada com base no 5G, a “Circularidade 
da Economia” e a “pegada do Carbono”, a “eficiência Energética”, os “Novos Materiais”, etc., 
tendo em vista o desenvolvimento do tecido empresarial tecnológico, em primeira instância, 
da Marinha Grande e da Região ambicionando, contudo, uma abrangência e uma escala 
mais lata de intervenção global. 
 
Em consonância, foi acordada, unanimemente, a formalização de um Memorando de 
Entendimento que se aqui se anexa e cujos princípios e linhas de intervenção, aqui se 
reproduzem: 
 

→ Promoção da competitividade e inovação dos setores industriais mais dinâmicos que 
compõem o tecido económico da Região. 

→ Alargamento da Cadeia de Valor associada às indústrias locais, nomeadamente 
“Engineering & Tooling (Moldes e Plásticos), Vidro e outras. 

→ Reforço da valorização do potencial do sistema local de inovação. 

→ Fomento da capacidade de iniciativa empresarial local e regional. 

→ Valorização das qualificações dos recursos humanos existentes. 

→ Promoção do desenvolvimento económico e social do concelho. 

→ Promoção da imagem do concelho, visando atrair investimento externo. 
 
 
A Câmara Municipal apreciou os documentos e considerando que: 
 

a) A Marinha Grande deve a sua notoriedade internacional, em larga medida, a 
todos os que escolheram esta região para aqui se fixarem e que, com grande 
tenacidade, fizeram crescer uma comunidade humana e empresarial com 
características, quase únicas, de grande determinação e espírito criativo; 

 
b) Esta comunidade que ainda hoje mantém intacta a sua vontade de criar e de 

inovar, soube afirmar-se ao longo dos anos, com sucesso, fazendo deste 
território uma referência mundial que evoluiu, de forma sustentada, para um 
modelo de desenvolvimento assente na diversificação da atividade industrial 
com a incorporação de soluções que tecnologicamente lhe atribuem grande 
rigor e preferência face aos padrões mais exigentes, impostos pelos mercados 
a que são dirigidos; 

 
c) A Marinha Grande possui, para além da experiência e dinâmica dos seus 

empresários, um conjunto de recursos tecnológicos e humanos de elevada 
qualidade que favorecem a sua posição em matéria de afirmação territorial, no 
plano nacional e internacional, não podendo assim, deixar de dedicar uma 
atenção particular à sua participação num processo de integração global cada 
vez mais intenso e competitivo, prosseguindo uma estratégia de parceria com 
os diversos agentes económicos e de desenvolvimento presentes, ou que têm 
relação com o seu território; 
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d) As empresas, as suas associações representativas e todos os outros agentes 
de desenvolvimento locais são, intrinsecamente, parceiros naturais da 
autarquia neste desiderato que, em resultado de uma ação que se deseja 
conjunta e concertada, se constituem como um dos fundamentos da 
construção de uma comunidade mais próspera e inclusiva; 

 
e) Importa pois, estimular e aprofundar esta relação de trabalho conjunto, 

procurando e implementando novos instrumentos e novas formas de 
cooperação, a um nível mais elevado e qualificado que, deste modo, 
assegurem a notoriedade e diferenciação da Região, em particular do Concelho 
da Marinha Grande, enquanto comunidade inovadora e participante ativa, à 
escala nacional e internacional, nos movimentos geradores de transformação 
económica e tecnológica a que se assiste nos Países mais desenvolvidos.  

 
f) O crescimento da Marinha Grande tem estado, desde sempre, ligado à 

atividade industrial que associada a um espírito fortemente empreendedor dos 
seus habitantes e empresários, evoluiu e deu origem a um tecido empresarial 
de notória liderança em diversos organismos de representatividade nacional e 
internacional; 

 
g) O Município da Marinha Grande tem procurado apoiar o aprofundamento 

destas características, criando condições mais favoráveis à instalação de 
novas empresas, através de incentivos e mecanismos de apoio, bem como a 
adoção de estratégias e medidas de reforço da sua notoriedade, “alavancada” 
na excelência dos   seus recursos endógenos, de caráter económico, social e 
cultural, sintetizados na marca “Marinha Grande, Centro da Engenharia e 
Design”; 

 
h) Sublinha-se assim o elevado prestígio internacional de que o setor e a marca 

“Moldes de Portugal” gozam à escala mundial, assim como do setor da 
produção de vidro de embalagem, com três das seis unidades de produção 
vidreira existentes em Portugal instaladas no Concelho, ou ainda da indústria 
de plásticos que, em face da sua vocação essencialmente exportadora, 
conferem à Marinha Grande índices destacados em matéria de criação de 
emprego, de geração de riqueza, de desenvolvimento humano e de 
contribuição para o equilíbrio da balança comercial do País; 

 
i) Tendo em conta o caráter inovador e de alta intensidade tecnológica, Portugal 

e particularmente a Marinha Grande, são hoje um dos principais fabricantes de 
moldes em todo o mundo, situando-se na oitava posição enquanto produtor de 
moldes para a injeção de plástico, em termos globais e, na terceira posição, em 
toda a Europa, exportando mais de 90% da produção total; 

 
j) Aqui são realizados, regularmente eventos de caráter empresarial e económico 

que trazem até nós, empresários, investigadores, empreendedores e 
especialistas de todo o mundo, numa perspetiva de partilha de experiências e 
de conhecimento ou de novas soluções tecnológicas para a indústria; 
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k) A Câmara Municipal da Marinha Grande definiu um conjunto de eixos 

estratégicos plasmados em documento formal, que orientarão o 
desenvolvimento futuro do Concelho até 2030, subscrito pelos diversos 
parceiros de desenvolvimento local e pelo Sr. Primeiro Ministro, Dr. António 
Costa, denominando-o de “PTE – D 2030 (Pacto Territorial para o Emprego e 
Desenvolvimento da Marinha Grande), onde se destaca a criação de um Parque 
de Ciência e Tecnologia no seu Território como um dos principais objetivos; 
 

l) A Marinha Grande é, porventura, no contexto regional, o mais importante polo 
industrial onde se destacam setores de grande intensidade tecnológica e 
capacidade de inovação a que acresce a sua vocação exportadora dirigida aos 
mercados mundiais mais exigentes; 
 

m) O alinhamento dos parceiros mencionados relativamente ao propósito referido, 
resulta do reconhecimento de que a reunião das competências de cada uma e 
a agregação de toda a produção científica e de desenvolvimento tecnológico 
de apoio à atividade industrial já realizado, de forma individual, permitirá 
potenciar os recursos técnicos e humanos já existentes, contribuindo desta 
forma, para um desenvolvimento ainda mais sustentado do Município e da 
Região; 

 
n) No âmbito do plano de ação recentemente produzido pelo Gabinete Económico 

e Social da Região de Leiria, foi reconhecida e identificada a necessidade de 
“Incentivar e Valorizar as Atividades Empresariais”, de “Potenciar as Redes 
Colaborativas, Identitárias e de Coesão Regional” e de “Reforçar a 
Digitalização da Região”, a valorização da produção científica e tecnológica na 
estratégia de desenvolvimento da Região Centro e a valorização da produção 
científica e tecnológica na União Europeia, 
 

o) Aos poderes públicos e às Câmaras Municipais, em particular, cabe-lhes 
prestar atenção aos sinais que vão sendo manifestados na sociedade, em cada 
momento, pelos diversos agentes de desenvolvimento local, em particular os 
que se focam na atividade económica e empresarial, procurando ir ao encontro 
das suas necessidades, facultando-lhes instrumentos com os quais possam 
construir ou consolidar o seu próprio caminho e potencial de realização das 
suas próprias aspirações e, em última análise, da comunidade onde se 
integram; 
 

p) Neste sentido e no âmbito destas atribuições o Município da Marinha Grande 
pretende associar-se ao CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de 
Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, ao POLITÉCNICO DE LEIRIA, à 
Incubadora de Empresas OPEN – Associação para Oportunidades Especificas 
de Negócio e à CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes e a 
Associação Pool-Net – Portuguese Tooling & Plastics Industries, para 
constituição de um Parque de Ciência e Tecnologia para a Industria, na 
Marinha Grande; 
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q) O instrumento jurídico desta agregação de vontades e de saberes será a 
criação de uma associação sem fins lucrativos que visa a prossecução de fins 
de relevante interesse público municipal para o Município da Marinha Grande, 
no âmbito da instalação, gestão e desenvolvimento do Parque de Ciência e 
Tecnologia da Marinha Grande, designadamente de promoção territorial, de 
atração de investimento, de promoção do emprego, de integração do 
conhecimento e desenvolvimento tecnológico e  aumento da qualificação dos 
recursos humanos, de reforço da competitividade empresarial e da cooperação 
com centros de saber e de dinamização de projetos de inovação, incubação 
empresarial e empreendedorismo; 
 

r) Ao Município cabe implementar políticas públicas de caráter estratégico, 
promotoras do desenvolvimento harmonioso do seu território, de atração de 
investimento e de recursos humanos qualificados, através de iniciativas que 
sublinhem o seu posicionamento diferenciado num contexto de 
competitividade territorial, mas, também de contribuição para o 
desenvolvimento global do País,  
 

Delibera, ao abrigo das atribuições conferidas pelo art.º 23.º, n.º 1 e n.º 2, alínea m), e 
da competência conferida pela alínea ff) do n.º 1 do art.º 33.º, ambos do RJAL-Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a minuta do Memorando de Entendimento a celebrar entre todos os 
parceiros, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, tendo 
em vista a futura criação do MG Park – Parque de Ciência e Tecnologia da Indústria na 
Marinha Grande. 
 
A presente deliberação e a celebração do Memorando de Entendimento não prejudica, 
em qualquer circunstância, o necessário cumprimento posterior, de todas as 
formalidades legais aplicáveis à concretização do projeto de criação do MG Park – 
Parque de Ciência e Tecnologia da Indústria na Marinha Grande, designadamente em 
matéria de competências da Assembleia Municipal para a constituição da associação 
sem fins lucrativos e de aprovação dos respetivos estatutos, previstas no mesmo 
RJAL e na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação mais atual. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

5. Resumo de Tesouraria do dia 15 de junho de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia quinze de junho de dois mil e 
vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
13.957.273,04€ (treze milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e três 
euros e quatro cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

6. Apoios de praia – Publicitação em Diário da República de pedidos de 
interessados 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho manifestou preocupação por a época balnear estar 
em curso e só agora se estar ainda a fazer a publicitação no DR, assim como o Sr. Vereador 
Aurélio Ferreira, que referiu o seguinte: 
“Num período em que a época balnear está em curso, ainda estamos a decidir sobre o 
procedimento para os apoios de praia nas Pedras Negras e Praia da Vieira norte. 
Desde 1/1/2021 que a APA, deixou de ter competências para licenciar e concessionar apoios 
de praia. Seis meses não foram suficientes para resolver este problema e como não o 
preparamos, não temos apoios de praia nas Pedras Negras e Praia da Vieira Norte, e 
consequentemente não pode ser considerada praia balnear. 
É demonstrativo da organização e planeamento deste executivo permanente.” 
 
A Sr.ª Presidente disse que percebe a questão, mas não se podia ter feito antes. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
366 - Presente informação jurídica, datada de 14-06-2021, com o seguinte teor: 
 
“Na sua reunião, realizada no dia 15-03-2021, a Câmara Municipal deliberou, nos termos da 
alínea c) do n.º 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua 
redação atual, publicitar através de editais, a afixar nos locais de estilo durante o prazo de 30 
dias seguidos, que tinha sido apresentado um pedido de utilização dos recursos hídricos 
para instalação de um apoio de praia simples, na unidade balnear n.º 08, identificada no 
plano de praia, da praia denominada “ Pedras Negras”, situada na freguesia e concelho da 
Marinha Grande, conforme planta anexa que, igualmente, se publicitou. 
 
Na sequência de um outro pedido semelhante, mas desta vez para a Praia da Vieira Norte, 
da Freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande (unidade balnear n.º 03 do 
plano de praia), a Câmara Municipal deliberou, em 24-05-2021, proceder à publicitação do 
mesmo, nos moldes anteriormente referidos. 
 
Para o efeito, e à semelhança da prática instituída pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) - entidade que até ao dia 01-01-2021 tinha a competência para gerir as praias, 
nomeadamente licenciar e concessionar as utilizações privativas dos recursos hídricos para 
instalação de apoios de praia -  o procedimento  iniciou-se de acordo com as regras do 
licenciamento, consignadas na Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, na sua redação atual e no Regime de Utilização dos Recursos Hídricos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua redação atual.  
 
Porém, essas regras só permitem que a licença de utilização dos recursos hídricos seja 
concedida por um período de 10 anos – n.º 2 do artigo 67.º da Lei da Água – que se mostra, 
na nossa opinião, manifestamente insuficiente para os interessados amortizarem os 
investimentos associados à referida utilização. 
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Desse modo, parece-nos pertinente que o regime a seguir seja o da concessão, que permite 
que o prazo desta seja superior a 10 anos, não podendo exceder 75 anos, como estipula o 
n.º 2 do artigo 25.º do referido Decreto-Lei n.º 226-A/2007. 
 
O regime da concessão pode ser aplicado à situação em apreço na medida em que nos 
encontramos perante a instalação e exploração simultânea de equipamentos e de apoios de 
praia – alínea e) do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007 – sendo que o n.º 3 do 
artigo 63.º do mesmo diploma define os equipamentos como os núcleos de funções e 
serviços que não correspondam a apoio de praia, nomeadamente restaurantes e snack-
bares. 
 
Quando a atribuição da concessão resultar de pedido apresentado pelo particular, como é o 
caso, a escolha do concessionário é realizada de acordo com o disposto nos ns. º 5 a 8 do 
artigo 21.º do citado Decreto-Lei n.º 226-A/2007, com as necessárias adaptações, aplicável 
por remissão do n.º 6 do artigo 24.º do mesmo diploma, ou seja, de acordo com as regras 
referentes à tramitação do procedimento concursal das licenças. 
 
As regras da concessão implicam, contudo que, para além do edital, o pedido do interessado 
seja publicitado no jornal oficial, isto é, em Diário da República, por um período de 30 dias – 
n.º 5 do artigo 68.º da Lei da Água.  
 
Propomos, assim, que a Câmara Municipal tome uma deliberação nesse sentido, de modo a 
podermos dar continuidade aos procedimentos em curso.  
   
É o que, sem prejuízo de melhor opinião, se nos oferece informar.” 
 
Depois de analisar a referida informação e de concordar com os seus fundamentos de 
facto e de direito, passando a mesma a fazer parte integrante da presente deliberação, 
a Câmara Municipal, enquanto órgão competente para concessionar apoios de praia, 
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º e artigo 5.º, ambos do Decreto-Lei n.º 
97/2018, de 27 de novembro, determina que se proceda à publicitação, em Diário da 
República, do conteúdo das mencionadas deliberações camarárias de 15-03-2021 e 24-
05-2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

7. Pedido de estacionamento para cargas e descargas, na Rua do Mar nº 1 – Praia 
da Vieira - Vieira de Leiria 

 
 
367 - Presente pedido com o registo n.º E/3594/2021, datado de 15/04/2021, em que é 
solicitado um estacionamento para cargas e descargas, na Rua do Mar nº 1 Praia da Vieira – 
Vieira de Leiria. 
 
Presente informação técnica LC/18/2021 de 11/05/2021, sobre o assunto. 
 
Presente despacho da Senhora Presidente da Câmara municipal da Marinha Grande, datado 
de 12/05/2021. 
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Na sequência do pedido com registo n.º E/3594/2021, para criação de um lugar de 
estacionamento para cargas e descargas na Rua do Mar n.º 1 – Praia da Vieira – Vieira 
de Leiria, bem como da informação dos serviços camarários LC/18/2021 de 11/05/2021, 
que se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a Câmara Municipal da 
Marinha Grande delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 
Autorizar a marcação de um lugar de cargas e descargas, com tempo limitado a 30 
minutos, sendo para tal colocado um sinal de parque autorizado H1a e um painel 
adicional modelo M10b – cargas e descargas, com limite de tempo, conforme 
estabelecido no Decreto Regulamentar Nº 22 – A/98. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
 

8. Req.º nº 357/21, datado de 21/05/2021 - Proc.º n.º 205/18, datado de 30/05/2018 - 
Eunice Dionísio Cunha Ramos e Valdemar Violas dos Ramos 

 
 
368 - Presente requerimento n.º 357/21, datado de 2021/05/21, constante do processo 
camarário n.º 205/18, subscrito por Eunice Dionísio Cunha Ramos, com o NIF 215742893 
e por Valdemar Violas dos Ramos, com o NIF 216769035, referente ao pedido de 
licenciamento das alterações à obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros 
de vedação”, a levar a efeito sobre prédio urbano, correspondente ao “Lote n.º 10” do 
loteamento urbano sito no lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, para a 
qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 51/19, datado de 2019/05/13. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2021/06/16, referente ao projeto de 
alterações ao projeto de arquitetura anteriormente aprovado. 
 
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 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a levar a efeito sobre 
prédio urbano, correspondente ao “Lote n.º 10” do loteamento urbano sito no lugar de 
Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, para a qual foi emitido o Alvará de 
Obras de Construção n.º 51/19, datado de 2019/05/13, apresentado por Eunice Dionísio 
Cunha Ramos, com o NIF 215742893 e por Valdemar Violas dos Ramos, com o NIF 
216769035, pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no n.º 1 do art. 83.º 
do referido regime jurídico. 
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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 de alterações aos projetos das 
especialidades anteriormente aprovados, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de alterações ao respetivo projeto de 
arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

9. Req.º nº 397/21, datado de 04/06/2021 - Proc.º n.º 288/19, datado de 13/08/2019 - 
Júlia da Encarnação – Cabeça de Casal da Herança de 

 
369 - Presente requerimento n.º 397/21, datado de 2021/06/04, constante do processo 
camarário n.º 288/19, em nome de Júlia da Encarnação – Cabeça de Casal da Herança 
de, com o NIF 745030840, apresentado por Maria Helena Santos da Silva Inês, com o NIF 
165827149 e por Amélia Santos da Silva Rodrigues, com o NIF 165827149, com morada 
em rua do Sobreiro, n.º 31, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
ambas na qualidade de herdeiras de Júlia da Encarnação, relativo ao pedido de 
licenciamento da “Legalização de alteração de edifício habitacional” existente, do 
licenciamento da obra de “Demolição de dois anexos (garagem e galinheiros)“ e da 
“Constituição do conjunto no regime de propriedade horizontal”, a incidir sobre um 
prédio urbano sito na rua Álvaro Cunhal, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 16992 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 7016, da freguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Presentes pareceres técnicos datados de 2021/06/15 e de 2021/04/16, 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 
“Legalização de alteração de edifício habitacional” existente, do licenciamento da obra 
de “Demolição de dois anexos (garagem e galinheiros)“ e da “Constituição do 
conjunto no regime de propriedade horizontal”, a incidir sobre um prédio urbano sito 
na rua Álvaro Cunhal, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16992 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 7016, da freguesia e concelho 
de Marinha Grande, em nome de Júlia da Encarnação – Cabeça de Casal da Herança 
de, com o NIF 745030840, com morada em rua 42, n.º 24, lugar de Trutas, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, apresentado por Maria Helena Santos da Silva Inês, com 
o NIF 165827149, com morada em rua 42, n.º 24, lugar de Trutas, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, e por Amélia Santos Da Silva Rodrigues, com o NIF 165827149, 
com morada em rua do Sobreiro, n.º 31, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, ambas na qualidade de herdeiras de Júlia Da Encarnação, e 
mandar emitir a certidão tendo em vista a submissão do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e seguintes do Capítulo VI 
(Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 
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Mais delibera informar as requerentes do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverão, no prazo de um ano 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 169/21, datado de 08/13/2021 - Proc.º n.º 438/19, datado de 
04/12/2019 - Quadrado Místico, Lda. 

 
370 - Presente requerimento n.º 169/21, datado de 2021/03/08, constante do processo 
camarário n.º 438/19, subscrito por Quadrado Místico, Lda., com o NIPC 509741231, com 
sede em rua 10 de junho, n.º 45, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de 
habitação com dois fogos e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de edificação 
existente”, a levar a efeito sobre um prédio urbano sito na Rua Fernando Pedro (antiga rua 
da Ponte), lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20432 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 9719, dispondo de projeto de arquitetura aprovado 
por deliberação camarária datada de 2020/12/14. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/03/16, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de um edifício de habitação com dois fogos e muros de vedação”, incluindo a 
“Demolição de edificação existente”, a levar a efeito sobre um prédio urbano sito na 
Rua Fernando Pedro (antiga rua da Ponte), lugar de Picassinos, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 20432 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 9719, com 
o número de processo 438/19, com data de entrada em 2019/12/04, apresentado por 
Quadrado Místico, Lda., com o NIPC 509741231, com sede em rua 10 de junho, n.º 45, 
lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua 
Fernando Pedro, em blocos de betão com as dimensões de 0,10mX0,20mX0,06m, 
após execução de camada de base em tout-venant com 0,15m de espessura. O 
lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e na zona das 
entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral 
com cantos de acabamento. 
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 38,29m2, ao longo 

da frente do prédio confinante com a rua Fernando Pedro, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação”, com o 
número “2A”, datada de “Nov/2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1250/20, datado de 2020/11/13, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

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

11. Req.º nº 384/21, datado de 28/05/2021 - Proc.º n.º 141/19, datado de 
10/04/2019 - Imolazer - Imobiliária, S.A. 

 
 
371 - Presente requerimento n.º 384/21, datado de 2021/05/28, constante do processo 
camarário n.º 141/19, subscrito por Imolazer - Imobiliária, S.A., com o NIPC 506719065, 
com sede em rua do Repouso, n.º 48, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações à obra de construção 
de “Edifício habitacional de 4 fogos e muros de vedação”, a incidir sobre o “Lote n.º 8” do 
Loteamento Urbano sito no lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15744 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 18379, para a qual foi emitido o Alvará 
de Obras de Construção n.º 18/20, datado de 2020/02/04. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/06/15, referente ao projeto de 
alterações apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
construção de “Edifício habitacional de 4 fogos e muros de vedação”, a incidir sobre o 
“Lote n.º 8” do Loteamento Urbano sito no lugar de Comeira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 15744 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 18379, 
apresentadas por Imolazer - Imobiliária, S.A., com o NIPC 506719065, com sede em rua 
do Repouso, n.º 48, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no n.º 3 do art. 83.º do referido 
regime jurídico. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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12. Req.º nº 1178/20, datado de 29/10/2020 - Proc.º n.º 84/20, datado de 
10/03/2020 - VECOGEST, LDA 

 
372 - Presente Processo de Licenciamento n.º 84/20, em nome de VECOGEST, LDA, com o 
NIPC 505668254, com sede em rua da Base Aérea, Segodim, união das freguesias de 
Monte Real e Carvide, referente ao licenciamento da obra de “Construção de edifício de 
habitação coletiva, anexo, piscina e muros”, a levar a efeito num prédio rústico sito no 
lugar de Matos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 18368, e inscrito na matriz predial rústica 
da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 7111, para a qual foi emitido o Alvará 
de Obras de Construção n.º 11/21, datado de 2021/02/25, com termo em 2023/02/24. 
 
Presente requerimento n.º 1178/20, datado de 2020/10/29, pelo qual foram anexados ao 
processo, elementos que integram o pedido de emissão de certidão comprovativa de que o 
edifício em causa, satisfaz os requisitos legais para a sua constituição em regime de 
Propriedade Horizontal, nos termos previstos no n.º 3 do art. 66.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/14, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera: 
 
DEFERIR e MANDAR EMITIR a certidão requerida, para que o edifício em causa, possa 
ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 
1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

13. Req.º nº 1196/20, datado de 02/11/2020 - Proc.º n.º 326/19, datado de 
05/09/2019 - VECOGEST, LDA 

 
 
373 - Presente Processo de Licenciamento n.º 326/19, em nome de VECOGEST, LDA, com 
o NIPC 505668254, com sede em rua da Base Aérea, Segodim, união das freguesias de 
Monte Real e Carvide, referente ao licenciamento da obra de “Construção de edifício de 
habitação com 5 fogos”, a levar a efeito num prédio urbano sito na rua 52, lugar de trutas, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 20577, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo número 20790-P, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de 
Construção n.º 31/20, datado de 2020/05/07, com termo em 2022/05/06. 
 
Presente requerimento n.º 1196/20, datado de 2020/11/02, pelo qual é solicitada a emissão 
de certidão comprovativa de que o edifício em causa, satisfaz os requisitos legais para a sua 
constituição em regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no n.º 3 do art. 66.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
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Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/06/14, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera: 
 
DEFERIR e MANDAR EMITIR a certidão requerida, para que o edifício em causa, possa 
ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 
1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. E/2757/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia 
de Gás do Centro, S.A. 

 
374 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/2757/2021, datado de 
12/03/2021, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Prof. Dr. Virgílio de Morais e Rua 
Infante D. Henrique, freguesia concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 18/05/2021, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 18/05/2021 pela Presidente da Câmara 
Municipal, favorável à execução dos ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Sr. Vereador, a Câmara Municipal delibera, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, 
para abertura de vala, a levar a cabo em Rua Prof. Dr. Virgílio de Morais e Rua Infante 
D. Henrique, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 

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

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

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Qualidade de Vida, para acompanhamento da execução dos trabalhos. 
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e) Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 
RMEUMG - Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município 
da Marinha Grande, em vigor, e demais legislação aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

15. E/2997/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de baixada elétrica - CANAS, S.A. 

 
375 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/2997/2021, datado de 
18/03/2021 apresentado por CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., para abertura 
e fecho de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes a uma baixada de 
energia elétrica (ramal da EDP), a levar a cabo em Rua Central, Garcia, freguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 07/05/2021, sobre o 
assunto bem como despacho proferido em 19/05/2021 pela Presidente da Câmara Municipal, 
por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir PARECER FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura e 
fecho de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de 
Ramais Domiciliários de Energia Elétrica, apresentado por CANAS ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A., a levar a cabo em Rua Central, Garcia, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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16. Vistoria Prévia – Nomeação da composição da Comissão de Vistorias – 
Estacionamento subterrâneo – Avenida Aníbal Guedes Coelho, Marinha Grande 

 
376 - Considerando que: 
 
- Os moradores dos prédios erigidos nos lotes resultantes do loteamento com o alvará n.º 
2/2000 de 23-03, cujo promotor foi a sociedade Empreendimentos Imobiliários de Conceição 
Gomes e Ferreira, Limitada, têm vindo a reclamar do estado de conservação e de abandono 
do estacionamento subterrâneo construído no lote n.º 9, situado na Avenida Aníbal Guedes 
Coelho, desta cidade da Marinha Grande, inscrito na matriz urbana sob o n.º 17691 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 13226; 
 
- De acordo com os mesmos a entrada do dito estacionamento não se encontra vedada, pelo 
que é um local procurado por toxicodependentes e animais, tendo-se convertido num lugar 
perigoso para os que habitam na sua proximidade, sobretudo para crianças; 
 
- Os detritos de vária natureza aí depositados criam condições para atrair animais diversos, 
originando um ambiente insalubre; 
 
- As edificações devem ser objeto, por parte dos seus proprietários, das obras necessárias à 
manutenção da sua segurança, salubridade e arranjo estético – n.º 1 do artigo 89.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE), na redação do Decreto-Lei n.º 136//2014, de 9 de 
setembro e do Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio;  
 
- A Câmara Municipal pode, oficiosamente, determinar a execução das obras necessárias à 
correção de más condições de segurança ou de salubridade - n.º 2 do citado artigo 89.º.  
 
- Depois de diversas diligências nesse sentido, foi identificado o proprietário da dita 
construção, sendo o mesmo o Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João 
I, n.º 28, Porto; 
 
- Urge, por isso, notificá-lo para que crie condições higieno-sanitárias e de segurança do 
local; 
 
- Para o efeito, é necessário proceder a uma vistoria e posterior relatório devidamente 
fundamentado, acompanhado de fotografias, que identifique todos os problemas 
concernentes à edificação em causa, mormente o estado da construção, perigos que oferece 
para a saúde e segurança das pessoas e soluções para ultrapassar a situação em que a 
mesma se encontra; 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do n.º 1 do artigo 90.º do RJUE, nomear os 
seguintes técnicos para a realização da vistoria prevista na referida norma, a realizar 
no dia 29-07-2021, pelas 14h30: 
 
Efetivos: 
- Ricardo Santos – Arquiteto; 
- Rui Vicente- Engenheiro Civil; 
- Pedro Borges- Coordenador Municipal de Proteção Civil; 
- Nuno Fernandes - Fiscal Municipal. 
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Suplentes: 
- Alexandre Fava – Arquiteto; 
- Maria João Oliveira – Eng. Civil; 
- Hugo Areal- técnico Superior (área de Proteção Civil); 
- Álvaro Letra - Fiscal Municipal. 
 
Mais delibera notificar a delegada de Saúde, Dr.ª Clarisse Bento, bem como um 
representante da Polícia de Segurança Pública, para estarem presentes, se assim o 
entenderem, no dia e hora marcados, para a realização da vistoria. 
 
A presente deliberação deve ser notificada ao proprietário do imóvel, por carta 
expedida com pelo menos sete dias de antecedência relativamente à data da referida 
vistoria, podendo o proprietário indicar um perito para intervir na realização da mesma 
e formular quesitos a que deverão responder os técnicos nomeados – ns.º 2 e 3 do 
artigo 90.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

17. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e 
Charneca da Amieira - Fase 2 - CP n.º 13/2019” – Prorrogação do prazo de 
execução 

 
A Sr.ª Presidente informou que este prazo se destina apenas a ajustar em termos 
administrativos, porque a obra está pronta. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira manifestou estranheza por se estar a prorrogar o prazo de 
uma obra concluída e referiu o seguinte: 
“A obra adjudicada a 28/10/2019, por 180 dias 

Foi consignada apenas a 10/2/2020 – devia ter terminado a 8/8/2020 

Estamos perante uma proposta de deliberação de prorrogação de prazo de 120 dias – na 
melhor das hipóteses lá para outubro 2021 

Ou seja, uma obra prevista para demorar 6 meses, vai demorar mais de 3 anos 

O executivo vai ter todas as desculpas, e se não encontrar mais nenhuma será a 
responsável, mas o facto é que os munícipes estão há 3 anos neste envolvimento.” 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
377 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LS_12/2021, de 7 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a concessão de uma prorrogação graciosa do prazo de 
execução da obra de “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA 
AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 2”, pelo período de 120 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. 
 
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  
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“REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E 
CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 2”, em que é cocontratante a firma “ANTÓNIO EMILIO 
GOMES & FILHOS, LDA”, delibera conceder uma prorrogação graciosa do prazo de 
execução da obra, pelo período de 120 dias. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. “Instalação balcão único de atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande - CP 
n.º 11/2020” – Prorrogação do prazo de execução 

 
A Sr.ª Presidente informou que aqui é a mesma situação do ponto anterior. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou o seguinte: 
“Pedia à Sra Presidente que explicasse o que se passa, e qual o dia que se prevê a abertura 
ao público. 
É das obras mais urgentes na nossa terra, dado o degradante acesso às atuais instalações 
das conservatórias.  
No Parlamento a Ministra da Justiça foi questionada as razões para o atraso da obra e a data 
da sua transferência. A resposta foi a seguinte: “O Ministério da Justiça e a Camara 
Municipal da Marinha Grande estão em total articulação para a transferências dos serviços 
possa ocorrer até ao final do corrente mês de junho…” 
Recordo que a obra foi consignada no dia 3 de julho de 2020 e a data de conclusão ficou 
fixada no dia 30 de novembro de 2020. 
Passaram mais de seis meses sobre a data prevista para a abertura e, hoje, por razões que 
eu considero ridículas, como sejam, necessidade de trabalhos suplementares, da realização 
da baixada elétrica, do transporte do mobiliário e material informático ou formação do 
pessoal, estamos a adiar a abertura praticamente mais 4 meses (110 dias). 
É lamentável. Não há desculpas admissíveis, a não ser…o aproximar de eleições.”  
 
A Sr.ª Presidente disse que está a decorrer o transporte do mobiliário e a parte elétrica, por 
isso ainda não sabe a data exata. Quando a tiver dirá. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que também não percebe, uma vez que o 
Vereador Caetano disse que a obra, da parte da Câmara, está pronta. Então para que se 
está a prorrogar a obra? Para quê estes 120 dias? 
 
A Sr.ª Presidente disse que se trata de um procedimento administrativo que é feito para se 
concluir o processo. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que aqui se trata de uma prorrogação 
graciosa, que lhe parece que está relacionada com coisas que o empreiteiro não conseguiu 
cumprir, por qualquer razão, e em que a administração é condescendente, para que o 
empreiteiro não tenha custos.  
O que lhe faz confusão é terem dito que a obra está pronta e vir agora aqui uma 
prorrogação. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a explicação de procedimento 
administrativo não a satisfaz. Porquê? 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que a informação técnica dá a explicação, e o 
que se conclui é que a obra ainda não está concluída. 
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A Sr.ª Presidente disse que este processo é igual a tantos outros que aqui vêm. A obra em 
si está concluída, o que falta é a transferência dos bens do IRN, que não é da 
responsabilidade da Câmara. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que a responsabilidade da Câmara só cessa 
quando findar o contrato. O que a Sr.ª Presidente não consegue assumir é que a obra ainda 
não está concluída. 
 
A Sr.ª Presidente disse que aquilo que pode fazer é pedir aos serviços que alterem os 
procedimentos, mas pensa que o Vereador terá mais informações. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que todos estes prazos já aconteceram, é usual 
este procedimento, é o acerto final da obra. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira disseram que 
vão votar favoravelmente e aquilo que querem é que as Conservatórias abram o mais rápido 
possível.  
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
378 - Presente informação da DQV, com a ref. ª JJ_29/2021, de 8 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a concessão de uma prorrogação graciosa do prazo de 
execução da obra de “INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - 
MARINHA GRANDE”, pelo período de 110 dias. 
 
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 
“INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE”, 
em que é cocontratante a firma “ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, L. DA”, delibera 
conceder uma prorrogação graciosa do prazo de execução da obra pelo período de 
110 dias. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 

19. Isenção do pagamento de taxas  
 
379 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, solicitou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a 
seguir elencada: 
- Realização de diversos eventos de Karaoke na sede da Associação; 
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Presente a informação nº 1054/2021, de 16 de junho 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 Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego da taxa devida pela emissão da licença especial de Ruído. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 
20. Emissão de licenças do direito de utilização privativa do domínio público 
marítimo – Época balnear 2021 

 
 
380 - Presente informação nº 1057/2021, do Balcão de Atendimento ao Munícipe, datada de 
16-06-2021, em anexo, com o enquadramento legal respeitante a esta matéria. 
 
Considerando que o Decreto-Lei nº 97/2018, de 27/11, vem concretizar o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias marítimas, 
fluviais e lacustres e considera que as autarquias locais são uma estrutura fundamental para 
a gestão de serviços públicos numa dimensão de proximidade em consagração dos 
princípios da descentralização e da subsidiariedade, prevendo a participação dos municípios 
em domínios relacionados com o mar, nomeadamente as praias, face à sua importância em 
termos ambientais, sociais e económicos, em especial a nível local.  
 
Considerando que o artigo 1.º do diploma citado prevê que a gestão das praias marítimas, 
fluviais e lacustres integradas no domínio público hídrico do Estado são competência das 
autarquias locais, concretizando as áreas de intervenção no seu artigo 3.º. 
 
Considerando que a atribuição da gestão das praias aos municípios prevê, a defesa, de 
forma mais eficiente, dos interesses legítimos dos utentes e dos operadores económicos, 
bem como a integridade dos seus recursos naturais.  
 
Considerando que foram rececionados na Câmara Municipal os pedidos, que constam do 
quadro infra, para licenciamento de diversos apoios de praia e para o licenciamento da 
utilização da praia para o exercício da atividade de formação na área do surf, a instalar na 
Praia da Vieira, na Praia de S. Pedro de Moel e na Praia Velha.  
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Decreto Lei nº 97/2018, de 27/11, que 
concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos 
municipais no domínio das praias 
marítimas, fluviais e lacustres 

Requerente 
Tipo de apoio 

balnear/área ocupada 
Período de ocupação 

Praia da Vieira   

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  
Summercaravel de Paulo 
Sequeira 60 toldos 

Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  Socrebel Lda de Ricardo Costa 46m2 toldos/barracas 
Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  Sunsétimo de Cláudio Fonte 50 barracas 
Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  António Tocha Letra 
60 barracas/arrecadação 
6m2 

Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

Praia de S. Pedro de Moel   

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  
Sundayposture Lda de Ana Rita 
Rosa Neto 100m2 campo de voleibol 

Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  
Natália Maria Courado Loureiro 
Lourenço 

12 barracas/80 
toldos/arrecadação 

Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  João Alberto Courado Loureiro 
26 barracas/77 toldos/16 
chapéus/arrecadação 

Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  
Café da Praia de Luis Vasco 
A.J.Pedroso 

5 chapéus de sol/ 5 mesas 
baixas e 9 
espreguiçadeiras/8 pufs 

Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  
Tropicalbreak Unipessoal Lda de 
Luis Vasco A.J.Pedroso 

30 chapéus/12 barracas/80 
toldos/1 estrado com 
pérgula/bar amovível/16 
mesas e 32 cadeiras/18 
mesas e 75 
cadeiras/arrecadação 
material 

Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

alínea a) do nº 3 artigo 3.º  

Restaurante Casa do Meu Avô, 
Lda de João Eduardo dos Santos 
Pereira 

40 toldos/40 barracas e 10 
chapéus 

Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

Formação - Praia da Vieira   

alínea b) do nº 3 artigo 3.º  The Surfers Place 
Aulas de formação de 
desportos aquáticos 

Época balnear 2021 (10-
06-2021 a 19-09-2021) 

 
 
Considerando que todos os pedidos foram objeto de parecer técnico favorável e despacho 
de definição de condições de segurança por parte da Capitania do Porto da Nazaré, 
conforme documentação anexa aos respetivos processos. 
 
Considerando que compete aos órgãos municipais o licenciamento dos apoios de praia ou 
similares nas zonas balneares e o licenciamento e autorização do fornecimento de bens e 
serviços e a prática de atividades desportivas e recreativas, conforme previsto nas alíneas a) 
e b) do nº 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 97/2018, de 27/11. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei nº 97/2018, de 
27/11, a Câmara Municipal delibera, emitir as licenças do direito de utilização privativa 
de domínio público marítimo, nos termos das alíneas a) e b) do nº 3 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei nº 97/2018, de 27/11, a todos os requerentes constantes no mapa supra. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 

21. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza cultural em 2021 - 
SPM-PROTUR – Verão cultural de S. Pedro de Moel 2021. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira colocou as seguintes questões: 
“A associação fez o requerimento no ano passado para a época balnear 2021. Foi admitido 
em reunião de Câmara a 1 de fevereiro, qual o motivo por que só hoje vem a reunião para 
atribuição, quando a época balnear já iniciou há 2 semanas? 

Qual o programa do Verão cultural em S. Pedro? Na documentação nada é referido, e 
gostaríamos de ter a certeza que se incluem os artistas marinhenses 

Apesar de a Câmara não nos disponibilizar o programa é já possível ver anunciado o evento 
do próximo sábado, referindo que será com o apoio da Câmara Municipal. Mas nós já 
definimos o apoio? E já definimos o valor a atribuir, é que a Protur solicita 79.000,00 € e o 
executivo permanente propõe 50.000,00 €   
Abstenção com declaração de voto.” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que em fevereiro/2021 a candidatura foi admitida, 
aguardou-se o que seria a situação da pandemia, o programa foi apresentado em maio, e 
antes houve reuniões com a Associação, para os sensibilizar para a contratação de artistas 
marinhenses, e eles incluíram, julga, 4 artistas marinhenses.  
Na programação da PROTUR estão esses artistas, e não foram incluídos mais porque há 
cerca de 25 artistas locais incluídos nas duas candidaturas. 
Disse que vai enviar já para todos o programa da PROTUR para a época cultural. 
Eles fizeram uma proposta e a CMMG validou-a e incluiu-a na sua programação, que vai 
agora ser aprovada. 
Assim, esclareceu: 

• Programação da PROTUR – 4 artistas locais e 7 externos; 

• Programação da CMMG – 25 artistas locais, incluídos nas duas candidaturas. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que na última reunião extraordinária pediram 
essa programação e não foi enviada, e agora não sabem o que vão votar. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que vai enviar para todos o plano de programação da 
PROTUR. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que queria ver um quadro com a programação e os 
respetivos custos. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que queria saber que se ia gastar determinado 
valor e que esse valor ia para artistas locais, porque era uma via indireta para os apoiar 
nesta fase difícil que estão a atravessar. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que o programa provisório tem toda a programação 
da Câmara, da PROTUR e das candidaturas, só falta o valor alocado a cada um dos 
projetos. 
 
A Sr.ª Presidente anunciou que ia pôr à votação o apoio à PROTUR. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que vão apoiar esta entidade porque querem 
atividades no concelho, mas não sabem o que vão apoiar porque nestes documentos não se 
percebe como é que estes dinheiros vão ser gastos. Até porque a PROTUR pede 67.000€ e 
a Câmara vai dar só 50.000€. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que o problema de fundo, e que espera seja 
alterado, é a verdadeira parceria com estas entidades. Tem que haver um trabalho de 
parceria, e isso não foi feito dessa forma.  
O problema não é apoiar a candidatura, é a forma como as coisas são organizadas, pelo que 
devem aceitar estas críticas. 
É um problema de base, vai votar a favor, mas tal como a Vereadora Ana, também não sabe 
o que vai votar. Há que alterar procedimentos. 
 
A Sr.ª Presidente disse que nada disto é novidade para a Vereadora Célia nem para si, pois 
era assim que organizavam as épocas culturais na época balnear, e se há pessoa que 
trabalha bem com as associações é a Vereadora Célia, que é uma pessoa dedicada. 
A Sr.ª Vereadora já explicou, mandou para todos o documento provisório, sabe-se quantos 
são os artistas locais, pelo que, posto isto, quer colocar a proposta a votação. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira pediu para intervir, porque no programa que já recebeu tem 
para o dia 26 de junho 2 artistas, e não sabe qual é da PROTUR e qual é da Câmara. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que esse não é ainda o documento final. 
 
 
Prestados os esclarecimentos, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
381 - Presente deliberação de 1 de fevereiro de 2021, 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 antigo 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 Pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/13549/2020  501417702 Associação SPM-PROTUR 
Verão cultural de S. 
Pedro de Moel 2021 

36,0 pontos 

 

Presente informação com n.º de registo I/1026/2021, de 14 de junho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a Associação SPM- PROTUR, preenche o requisito previsto no art.º 6.º do antigo 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a atividade pontual do Verão 
cultural de S. Pedro de Moel 2021. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a 
cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
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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/168; 
 
Considerados os critérios definidos no antigo 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:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do antigo 
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, publicados em 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. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/13549/2020 501417702 
Associação 

SPM-PROTUR 
Verão cultural de S. 
Pedro de Moel 2021 

36,0 pontos 2018/A/168 50.000,00 € 
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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 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

22. Concessão de exploração de estabelecimento de bebida – Cafetaria de 
apoio a diversos espaços culturais (Casa da Cultura e Museu do Vidro) - 
Concurso público n.º 01/2021. Adjudicação  
 
 

Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“A concessão será de 450€ mensais, durante 15 anos. 
Oxalá daqui a uns tempos não estejamos numa situação semelhante há que tivemos. Por 
isso desejo o maior sucesso ao novo concessionário.” 
 
382 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Concessão de 
exploração de estabelecimento de bebida – Cafetaria de apoio a diversos espaços culturais 
(Casa da Cultura e Museu do Vidro)”, em que se integram os relatórios preliminar e final, 
propondo a adjudicação da Concessão à proposta apresentada pelo concorrente Emanuel 
Mendes Marques, pelo valor de 81.000,00€ (oitenta e um mil euros) para o período de 
duração, ou seja 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros) mensais, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a “Concessão de exploração de estabelecimento de bebida – 
Cafetaria de apoio a diversos espaços culturais (Casa da Cultura e Museu do Vidro)” à 
proposta apresentada pelo concorrente Emanuel Mendes Marques, pelo valor de 
81.000,00€ (oitenta e um mil euros) para o período de duração, ou seja 450,00€ 
(quatrocentos e cinquenta euros) mensais, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 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), 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.  
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Mais delibera designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP 
a trabalhadora Helena Godinho.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

23. Requalificação da Rua do Sol – Concurso público n.º 10/2021. Adjudicação. 
 
 
383 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Requalificação da 
Rua do Sol”, constituído por relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da 
empreitada ao concorrente Manuel Pedro de Sousa e Filhos, Ld.ª, pelo valor de 376.032,69€ 
(trezentos e setenta e seis mil, trinta e dois euros e sessenta e nove cêntimos), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 240 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 concorrente “Manuel Pedro de Sousa e 
Filhos, Ld.ª”, pelo valor de 376.032,69€ (trezentos e setenta e seis mil, trinta e dois 
euros e sessenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 240 dias, a empreitada de “Requalificação da Rua do Sol”, 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), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.  
 
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 diretora de fiscalização a eng.ª Edite Moniz, coadjuvada 
pela eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos Contratos 
Públicos e designar como gestor do contrato, o eng.º Luis Batateiro, nos termos do 
artigo 290.º-A do mesmo diploma normativo.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. Ligação de saneamento doméstico da Rua de Bissau à Rua da Covinha – 
Cedência de passagem de coletor 

 
384 - Para a execução de coletor doméstico, foram realizados os contactos necessários à 
efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, que foi 
assinada pelos intervenientes, para passagem do coletor no terreno do prédio rustico 
propriedade de IBERIMA – Imobiliária e Gestão, Ld.ª, NIPC 503 652 180, representada por 
Ana Paula Gaspar de Sousa Bernardes, NIF 187 845 158 e por Pedro Nuno Gaspar Sousa 
Bernardes, NIF 190 686 090, que confronta a Norte com José Rodrigues, a Sul com Manuel 
Alves Júnior, a Nascente com Vala e a Poente com Serventia, inscrito na respetiva matriz 
sob o artigo n.º 2597. A proprietária do imóvel, autoriza a passagem do coletor na sua 
propriedade, com a contrapartida de isenção de taxas de ligação em futura construção no 
terreno.  
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Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietária, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo n.º 2597, que confronta a Norte com José Rodrigues, a 
Sul com Manuel Alves Júnior, a Nascente com Vala e a Poente com Serventia, para a 
ligação de saneamento doméstico da rua de Bissau à rua da Covinha, 
comprometendo-se à isenção de taxas de ligação em futura construção no terreno 
conforme consta da ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada 
pela proprietária e pela Sr.ª Presidente Cidália Ferreira, e que aqui se dá por 
reproduzida.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. Loteamento com obras de urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta - 
Concurso público n.º 16/2021. Deliberação inicial. 

 
385 - Presente informação com a ref.ª RV/18/2021, 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 432.950,00 € (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e 
cinquenta euros) e o prazo de execução é de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 
 

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

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

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

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

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

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

g) designar como gestor do contrato, Luis Batateiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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26. Remodelação do Centro de saúde da Marinha Grande - Concurso público 
n.º 12/2018. Receção Provisória  

 
386 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra de “Remodelação do Centro de saúde 
da Marinha Grande - Concurso público n.º 12/2018”, adjudicada por deliberação de Câmara, 
de 09 de julho de 2018, à empresa “CANAS- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA”, pelo 
valor de 987.477,76 € (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete euros e 
setenta e seis cêntimos). 
 
Presente informação nº JJ – 22.2021, de 02 de junho de 2021, da DIVISÃO DE QUALIDADE 
DE VIDA. 
 
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. 
 
 
 

27. Requalificação da cantina escolar da Embra - Concurso público n.º 22/2018. 
RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 

 
387 - Presente Auto de Recepção Provisória Parcial da obra de “Requalificação da cantina 
escolar da Embra”, adjudicada por deliberação de Câmara, de 22 de abril de 2019, à 
empresa “ENCOSTA - CONSTRUÇÕES S.A”, pelo valor de 307.638,75€ (trezentos e sete 
mil seiscentos e trinta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), relativo aos trabalhos de 
equipamentos hoteleiros, instalações, equipamentos de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado, instalações, equipamentos e sistema de gás, instalações, equipamentos e 
sistemas elétricos, instalações, equipamentos e sistemas de comunicação e segurança 
contra riscos de incêndio. 
 

 

A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que os trabalhos foram executados 
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 os trabalhos supra enunciados, de acordo e para os efeitos do 
previsto no artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

28. Requalificação da cantina escolar da Embra - Concurso público n.º 22/2018. 
NÃO RECEÇÃO PROVISÓRIA 

 
388 - Presente Auto de Não Recepção Provisória da obra “Requalificação da cantina 
escolar da Embra”, adjudicada por deliberação de Câmara, de 22 de abril de 2019, à 
empresa “ENCOSTA - CONSTRUÇÕES S.A” pelo valor de 307.638,75€ (trezentos e sete 
mil seiscentos e trinta e oito euros e setenta e cinco cêntimos). 
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Presente informação JJ – 27.2021, de 05 de maio de 2021, da Divisão da Qualidade de Vida. 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra não se encontra em 
condições de ser recebida provisoriamente, nomeadamente por anomalias ao nível da 
componente de arranjos e revestimentos exteriores, designadamente abatimentos 
pontuais e qualidade dos acabamentos que comprometem as condições adequadas 
no acesso ao edifício, delibera aprovar o auto suprarreferido de acordo e para os 
efeitos do previsto no artigo 395.º, do Código dos Contratos Públicos. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

29. Requalificação da cantina escolar da Embra - Concurso público n.º 22/2018. 
RECEÇÃO PROVISÓRIA FINAL 

 
389 - Presente Auto de Receção Provisória Final da obra “Requalificação da cantina escolar 
da Embra”, adjudicada por deliberação de Câmara, de 22 de abril de 2019, à empresa 
“ENCOSTA - CONSTRUÇÕES S.A” pelo valor de 307.638,75€ (trezentos e sete mil 
seiscentos e trinta e oito euros e setenta e cinco cêntimos). 
Presente informação JJ – 27.2021, de 05 de maio de 2021, da Divisão da qualidade de Vida. 
 
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. 
 
 

30. Pedido de reposição do Equilíbrio Financeiro do Contrato de 
“Requalificação da Adutora/Distribuidora dos Picotes – Marinha Grande – (CP 
02/2020) – Indeferimento. Parecer nº 84 da Direção de Serviços de Apoio 
Jurídico e à Administração Local da CCDR Centro. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira queixou-se por não ter recebido a documentação que pediu 
por e-mail e que considera fundamental para aprovar esta proposta. 
 
A Sr.ª Presidente informou que essa documentação foi agora enviada por e-mail, pelo que 
sugeriu um intervalo, para que os Srs. Vereadores a possam analisar. 
 

Informou ainda que chamou à reunião a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Dr.ª Sandra Paiva, para que durante esta interrupção possa explicar a situação atual da 
apresentação da Prestação de Contas do Município da Marinha Grande referente a 2020. 

 
 

********************* 
 
A interrupção decorreu das 18:35 horas às 19:15 horas, altura em que foi retomada a análise 
do ponto 30. 
 

********************* 



 

Página 47 de 49 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 21/06/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que analisou o documento e percebe que se vai 
indeferir o pedido de reposição, mas isto não vai resolver o problema, pelo que quer que a 
Sr.ª Presidente explique qual foi a solução. 
 
A Sr.ª Presidente informou que tem vindo a falar com a empresa. Eles apresentaram o 
pedido com base no aumento dos materiais, e aquilo com que se comprometeu com eles foi 
em levar ao Governo esta situação, e até enviou os documentos da própria empresa. 
A ANMP também está com esta situação em mãos.  
É um prejuízo para o concelho, que está com inúmeras roturas, a empresa ficou 
sensibilizada e no decorrer da obra proceder-se-á aos ajustes necessários, e assim a 
empresa assumiu o início da obra. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou se a empresa vai aceitar fazer a obra pelo valor 
contratado, e se, nesta fase, prescindem deste aumento que argumentavam. 
 
A Sr.ª Presidente disse que é isso que tem vindo a falar com a empresa. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou quais são estes acertos. 
 
A Sr.ª Presidente disse que são aqueles que vierem a ser publicados pelo IMPIC. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que não percebe. Se não é possível o 
reequilíbrio, como é que no decurso da obra e no cumprimento do contrato, se pode fazer 
algum ajuste? 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano perguntou se é necessária esta deliberação, uma vez que 
não há qualquer alteração do contrato? 
 
A Sr.ª Presidente respondeu que sim, é necessária, porque foi feito o pedido e por isso tem 
que vir à Câmara. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que espera que esta situação corra bem, porque a 
empresa a 29 de abril já tinha prometido começar a obra a 1 de junho e terminar a 31 de 
agosto, na Guarda Nova. Por isso pediu à Sr.ª Presidente que esteja atenta. 
 
 
A Sr.ª Presidente disse que todos se devem congratular por a obra ir começar, e de 
seguida colocou a votação a seguinte proposta: 
 
390 - Presente Pedido de Reposição do Equilíbrio Financeiro do Contrato de “Requalificação 
da Adutora/Distribuidora dos Picotes – Marinha Grande, com o registo de entrada 
E/3486/2021, de 2021-03-30; apresentada pelo cocontratante Manuel Joaquim Caldeira, Lda. 
 
Presente ofício nº S/ 1420/2021, de 2021.04.21, enviado em resposta ao referido pedido, e, 
concomitante, ao   início da execução do contrato, a ocorrer no prazo máximo de 10 dias 
úteis, contados do dia útil seguinte à receção da notificação; 
  
Presente ofício nº S/1554/2021, de 2021.05.03, e respetivos anexos,  dirigido à COMISSÃO 
DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO - COIMBRA – 
CCDRC, solicitando pedido de apreciação e parecer quanto ao pedido apresentado ser, 
inequivocamente, subsumível nas situações de “demais casos de alteração anormal e  
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imprevisível das circunstâncias que conferem direito à modificação do contrato ou a uma 
compensação financeira, segundo critérios de equidade” previstas no nº 2 do artigo 314º do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
Presente Parecer nº 84, datado 17-05-2021 emitido pela Direção de Serviços de Apoio 
Jurídico e à Administração Local da CCDR Centro, que apresenta a seguinte conclusão: 
“( …) 

 
Presente informação nº I/1058/2021, da DJA, de 2021-06-16, na qual, com os fundamentos 
constantes do aludido parecer nº 84 da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e à 
Administração Local da CCDR Centro, formula o indeferimento do Pedido de Reposição do 
Equilíbrio Financeiro do Contrato de “Requalificação da Adutora/Distribuidora dos Picotes – 
Marinha Grande. 
 
Presente resposta à notificação nº S/ 1420/2021, de 2021.04.21, reiterando o pedido de 
reposição do Equilíbrio Financeiro do Contrato de “Requalificação da Adutora/Distribuidora 
dos Picotes – Marinha Grande, apresentando pelo empreiteiro com o registo de entrada nº  
E/5239/2021. 
 
A Câmara Municipal, após analisar os documentos, e concordando com os 
fundamentos constantes do Parecer nº 84 da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e 
à Administração Local da CCDR Centro, e com a informação nº I/1058/2021, da DJA, de 
2021-06-16, no uso da competência 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, na redação 
atual,  em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
08 de Junho delibera:  
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 - Indeferir o Pedido de Reposição do Equilíbrio Financeiro do Contrato de 
“Requalificação da Adutora/Distribuidora dos Picotes – Marinha Grande, apresentada 
pelo cocontratante Manuel Joaquim Caldeira, Lda; 
- Dispensar a audiência dos interessados, ao abrigo da alínea e) do nº 1 do art.º 124º 
do Código do Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 
 
 
Homenagem à Dr.ª Ambrosina 

 
391 - Antes de terminar a reunião, foi aprovado por unanimidade um voto de homenagem 
à Dr.ª Ambrosina, Médica Pediatra, que exerceu durante muitos anos na Marinha Grande, e 
que faleceu recentemente. 
 
 
 

 
 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 19:25 horas. 
 
 
Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  
 
 
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.  

 


