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Aos dezanove dias do mês de julho 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; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra; 

• Lara Marques Lino; 

• Nuno Filipe Gomes de Brito. 
 

O Sr. Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira comunicou em 19/07/2021, nos 
termos do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
atualizadas, que não poderá comparecer a esta reunião, pelo que solicitou a justificação da 
sua falta e informou que em todas as suas funções enquanto Vereador será substituído pelo 
candidato da lista do MpM – Movimento pela Marinha, Nuno Filipe Gomes de Brito, candidato 
n.º 4. 
 

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. Virgílio Sousa Gregório – pretende falar sobre falta de execução dos serviços 
em áreas públicas. 

2. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende intervir sobre o processo nº 423/2020. 
3. Sra. Diana Oliveira Neves – pretende falar sobre os danos que a obra da CM 

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

 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

2. Apoio em espécie - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de 
Leiria - Dois espelhos parabólicos convexos de Ø 70 cm 

3. Cedência de equipamentos rádio Siresp e autorização da programação dos canais 
do Município aos corpos de bombeiros voluntários do Concelho da Marinha Grande. 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

4. Resumo de Tesouraria do dia 12 de julho de 2021 
 
APROVISIONAMENTO 

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

6. P.A. N.º 78/2021-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação 
escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em 
takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para 
o ano letivo 2021/2022”. Abertura de procedimento de contratação pública. 

7. P.A. N.º 65/2021 - AP/DDC – “Fornecimento de fichas de trabalho para alunos das 
escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do concelho da Marinha Grande”. 
Abertura de procedimento de contratação pública. 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

8. Pedido de intervenção no excesso de velocidade, na Rua Sociedade Beneficência e 
Recreio 1º de janeiro – Ordem - Marinha Grande. 

9. Aprovação do Projeto de Execução – “Requalificação de coberturas dos blocos 1 a 8 
em Praceta da Liberdade.” 

 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

10. Req.º nº 442/21, datado de 16/06/2011 - Proc.º n.º 137/21, datado de 16/06/2021 - 
Morais Matias, S.A. 

11. Req.º nº 859/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 27/20, datado de 03/02/2020 - 
Fernando Carriça, Construção Civil, Lda 

12. Req.º nº 858/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 28/20, datado de 03/02/2020 - 
Fernando Carriça, Construção Civil, Lda. 
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13. Req.º nº 504/21, datado de 07/07/2021 - Proc.º n.º 377/20, datado de 02/10/2020 - 
Constantino Augusto Fernandes Órfão e Maria Helena Draque Fernandes Órfão 

14. Req.º nº 399/21, datado de 04/06/2021 - Proc.º n.º 122/21, datado de 04/06/2021 - 
Bollinghaus Steel Lda 

15. Req.º nº 382/21, datado de 28/05/2021 - Proc.º n.º 13/18, datado de 17/01/2018 - 
Luís Miguel Rodrigues Sapateiro 

16. Req.º nº 439/21, datado de 16/06/2021 - Proc.º n.º 274/20, datado de 12/08/2020 - 
Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

17. Req.º nº 410/21, datado de 11/06/2021 - Proc.º n.º 180/20, datado de 19/06/2020 - 
Moldes RP - Indústria de Moldes, S.A. 

18. Req.º nº 288/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 137/20, datado de19/05/2020 - 
Moldetipo -Eng. Moldes Protótipos Para Indústria De Plásticos, Lda. 

19. Req.º nº 287/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 354/19, datado de 25/09/2019 - 
Carfi-Fabrica de Plásticos e Moldes, Lda. 

20. Req.º nº 519/12, datado de 12/07/2021 - Proc.º n.º 19/20, datado de 24/01/2020 - 
Carlos António Soares Freire 

21. E/2204/2021 - Denúncia de obras ilegais numa habitação na Rua dos Poços nº 3, 
Marinha Grande 

22. E/324/2021 - Denúncia de construções ilegais em terreno sito na Travessa da Rua 1, 
Embra, Marinha Grande 

23. E/5300/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica – E-redes, distribuição de eletricidade, S.A. 

 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

24. "REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE 

PICASSINOS - FASE 1 – CP Nº 39/2020” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM 

OBRA  
25. “REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA – PASSAGEM – FREGUESIA DE VIEIRA DE 

LEIRIA – CONCELHO DA MARINHA GRANDE – CP Nº 13/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 
 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

26. Emissão de licenças do direito de utilização privativa do domínio público marítimo 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

27. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza cultural em 2021 – 
Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º Janeiro – espetáculos culturais e 
variedades com artistas locais. 

28. Candidatura de Leiria a Capital europeia da cultura – Protocolo de cooperação no 
âmbito da rede cultura 2027 

29. Candidatura de Leiria a Capital europeia da cultura – Acordo de constituição de 
entidades adjudicantes 
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ATIVIDADE FÍSICA 

30. Contrato de comodato entre Município da Marinha Grande e Sport Lisboa Marinha 
31. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza desportiva em 2021 –

Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro – BTT 
32. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza desportiva em 2021 –

Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro – Concurso de pesca desportiva 
 

PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

33. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza social em 2021 –Comissão 
de Reformados e Pensionistas e Idosos – programa 60+ 

34. Revisão do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na Rua Prof. Melo 
Vieira, bloco 7, 2.º esq, Casal de Malta - Marinha Grande, por motivo de alteração 
nos rendimentos auferidos pelo agregado familiar 

35. Adenda ao contrato-programa 02-2020 DDC – Rotary Club da Marinha Grande – 
Projeto Todos pela Marinha - a Marinha por Todos - Prorrogação de prazo até 31 de 
dezembro de 2021 
 

 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

36. Requalificação da Rua da Panificadora (fase 1 e fase 3) - Concurso público n.º 
02/2014 – Receção Definitiva 

37. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n.º 05/2018 

- Receção Provisória 

38. Execução de ramais domiciliários domésticos e pluviais, no concelho da Marinha 
Grande - 2021- Concurso público n.º 09/2021. Concurso deserto 

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

40. Requalificação da rua das Laranjeiras - Concurso público n.º 13/2013 – Receção 
Definitiva 

41. Loteamento com obras de urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta - 

Concurso público n.º 16/2021. Alteração do júri. 

 
APOIO JURÍDICO 

42. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – Pedido de 
Indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco sito frente ao n.º 7 da Rua 
Popular, freguesia da Marinha Grande       

43. Pedido de Indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da 
Panificadora, em Travessia de peões – Concorrência de culpas - Alegações – 
Decisão final 

44. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – Pedido de 
Indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco sito frente ao n.º 24 da 
Travessa 1º de Maio, freguesia da Marinha Grande         

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

46. HABITAÇÃO SOCIAL - PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 4, 3º DTO, CASAL DO MALTA - 
VIOLAÇÃO DE DIVERSOS DEVERES DO ARRENDATÁRIO: RENDAS EM ATRASO, 
AUSÊNCIA DE HIGIENE, SALUBRIDADE E SEGURANÇA DA HABITAÇÃO E OUTROS – 
NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO ARRENDATÁRIO-   DECISÃO 
FINAL 
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47. RECLAMAÇÕES DE UTENTES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA VIEIRA – 
CONTRATO DE CONCESSÃO VIGENTE – VISTORIAS REALIZADAS E SUPRIMENTO DE 
ANOMALIAS E IRREGULARIDADES – APRECIAÇÃO JURIDICA - NOTIFICAÇÃO DO 
CONCESSIONÁRIO 

 
 

 

 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. Virgílio Gregório – pretende falar sobre falta de execução dos serviços em 
áreas públicas 

 
O munícipe falou da falta de execução e de manutenção em zonas públicas: 

- a ciclovia está em mau estado; 
- os passadiços da praia da concha não estão arranjados; 
- as copas das árvores estão por aparar e batem nas pessoas quando circulam a 
pé; 
- sarjetas e tampas com deficiências, quer a dos pluviais, quer as do saneamento; 
- o tanque de apoio ao risco de incêndio na Albergaria, precisa de intervenção; 
- em vez de colocar sinais devido a problemas no pavimento, se calhar podiam 
resolver logo com tout-venant e permitir a passagem; 
- a envolvente do centro de saúde está com mau aspeto; 
- é preciso fazer a limpeza das placas de identificação. 

 
Questionou se existe algum protocolo com as Infraestruturas de Portugal, dado que houve 
um funcionário da CM que mexeu nos sinais que estão na estrada N242, estes foram tirados 
e não os voltaram a colocar. 
 
A Sra. Presidente respondeu que tomou nota dos alertas aqui feitos e vai remeter os 
mesmos para os serviços. Quanto aos passadiços, informou que estão a decorrer os 
procedimentos para serem arranjados e esclareceu que a praia da Concha não é 
considerada uma praia balnear. 
O exterior do centro de saúde tem um projeto de requalificação, e têm estado em contacto 
com a ARS centro para o candidatar e obter financiamento. 
 
 

2. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende intervir sobre o processo nº 423/2020. 
 
O munícipe leu a sua intervenção e entregou cópia da mesma a toda a Câmara. De 
seguida, passa-se a transcrever o seu conteúdo: 
 
“Sra. Presidente, Srs. Vereadores, 
 
Os Srs. têm conhecimento, via mail e verbal de factos expostos pela minha pessoa em 
anteriores reuniões de Câmara, que até à presente data não mereceram a vossa resposta.  
 
Assim, volto a perguntar: 
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Em 06/07/2021 veio a reunião de Câmara, o processo nº 423/20, que foi proposto pelo 
funcionário da Câmara, Sr. RS para ser indeferido ao abrigo do nº 5 do artigo 24º. Este 
processo está localizado na Rua do Brejo, Figueiras, cujo as infraestruturas existentes 
incluindo a rede de gás, servem dezenas de habitações, com o fundamento que o prédio 
não é servido por rede de água. – O que é falso. – A verdade é que o prédio confina com a 
rede de água. 
Em 05/05/2020, os requerentes receberam um ofício a comunicar que o processo nº 109/19 
tinha sido indeferido pela Sra. Presidente e Srs. Vereadores, na reunião de Câmara de 
23/03/2020. 
 
O que é falso – A VERDADE É QUE A Sra. Presidente e os Srs. Vereadores deliberaram 
que os requerentes iriam ser notificados para uma reunião de audiência Prévia, o que não 
aconteceu até à recente data.  
Quando é que os requerentes são notificados? 
Em 07/07/2010, já o funcionário da Câmara, Sr. RS, na qualidade de chefe de divisão dos 
serviços do urbanismo, abusivamente respondia ao requerente decorridos 3 anos, após a 
data de entrada do processo na Câmara, e utilizava o nº 2 e o nº 5 do artigo 24º, para 
propor o indeferimento do processo 188/07 na Rua do Brejo, onde se contradiz dizendo “que 
a obra projetada comprovadamente é uma subcarga incompatível para as infraestruturas 
existentes”.  
Efetivamente existem ou não infraestruturas na Rua do Brejo? 
 
Enquanto estes processos são propostos para indeferimento, com base em omissões e 
falsidades, o mesmo funcionário da Câmara Sr. RS, prejudica os processos que deram 
entrada na Câmara em 2017, 2018,2019,2020, retendo estes sem qualquer resposta, e 
favorece projetos que após 30, 60, 90 dias, terem dado entrada na Câmara, são propostos 
para serem deferidos. 
 
Esta prática, apesar de já denunciada, continua, inclusive no ano 2021, que é o caso dos 
processos que tenho na minha mão. 
 
Estes processos propostos para serem deferidos pelo funcionário da Câmara Sr. RS, em 
espaço de tempo record, são favorecidos independentemente de alguns destes se 
localizarem na Rua do Repouso, Rua da Agroeira, Rua dos Pinheiros, Rua da Fé à Direita, 
Travessa da Fonte, Rua do Açude, etc… ruas que não são mais que caminhos 
intransitáveis, é omitido a falta de infraestruturas, ou seja o artigo 24º e suas alíneas são 
omitidas o que demonstra a falta de idoneidade, urbanismos e imparcialidade deste 
funcionário da Câmara. 
 
Denunciei via email, uma construção proposta e deferida no presente mandato, localizada e 
construída dentro da faixa de proteção especial de 50m que viola o nº 2 do artigo 8º do 
PDM, na rua da Lagoa, nas Figueiras. 
 
Como foi possível o funcionário da Câmara propor que esta fosse deferida omitindo esta 
condicionante, a existência de sobreiros que foram abatidos, o cadastro onde a Câmara em 
2007, já tinha indeferidos projetos a outros requerentes. Quem é o funcionário que propôs 
este processo para a Sra. Presidente e os Srs. Vereadores deferir omitindo que violava o 
PDM? 
Quando é que a Sra. Presidente legaliza a construção construída e habitada, sem licença de 
utilização, localizada na travessa da Rua do Sobreiro, ou vai deixar este assunto de 
ilegalidade para ser resolvido pelo próximo executivo? 
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Sra. Presidente, Srs. Vereadores, em resumo, a denúncia de obras ilegais, violação do 
PDM, adulteração de atas, desaparecimento de documentos, favorecimento de processos, 
em função de dualidade de critérios exposta, falta de transparência, quando é que deixam 
de ser práticas toleradas na Câmara da Marinha Grande?” 
 

 
A Sra. Presidente respondeu que tendo em conta que entregou a sua exposição, vai 
apreciar a mesma, com os serviços, uma vez que fez algumas denúncias e depois ser-lhe-á 
dada uma resposta. Quanto ao processo nº 423/2020 está a ser preparado para vir à 
próxima reunião de Câmara. 
 
 

3. Sra. Diana Oliveira Neves – pretende falar sobre os danos que a obra da CM 
causou na sua casa 

 
 
A munícipe disse que vive na Rua Aníbal Guedes Coelho e que durante 9 meses, colocou à 
Câmara, o problema que as obras causaram na sua casa. Andou a caminhar para a Câmara 
e a mentirem-lhe. Só quando o seu problema começou a sair nos jornais, na TV e nas redes 
sociais …é que lhe ligaram. 
O Sr. Vereador Caetano esteve na sua casa e viu tudo destruído: os colchões cheios de 
bolor, os eletrodomésticos estragados… continua tudo igual. O que mudou, foi que apanhou 
COVID e ficou fechada em casa no meio da porcaria. Estragaram-lhe tudo. 
No mês de julho enviou 3 emails e não obteve uma única resposta. As obras estão por 
fazer. Na Câmara disseram-lhe que não iam pagar nada.  
Vai fazer 4 anos em novembro, que fez obras na sua casa!  
Disse que espera a visita da Câmara até sexta-feira, se não for lá ninguém, vai avançar com 
o caso para a TV e para o Tribunal.  
 
 
A Sra. Presidente respondeu que já foi feita uma vistoria e que já deu indicações para que 
esta seja apreciada pelos serviços jurídicos para depois se informar a seguradora. 
 
 
 

 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir.  
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que assistem à reunião 
e referiu no seguinte:  
 
Munícipes - já estamos habituados a que venham aqui revoltados com a ausência de 
respostas e soluções para os seus problemas. Disse que a Câmara anda a reboque de quem 
mais reclama. Disse que conhece bem a questão da D. Diana que durante 8 meses não 
obteve resposta da Câmara. Não se pode responder que a Câmara não vai pagar nada, sem 
avaliar a situação.  
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Referiu ainda pedidos de outros munícipes: 

- Sr. Luís Vilhena - problemas de escoamento de águas na Rua Manuel Pereira 
Roldão e de sinalização.  
- Sr. Hélder Santos – problemas na passadeira sobrelevada na confluência da Rua 
João Pereira Venâncio com a Rua das Nespereiras. 
 

Abaixo-assinado de moradores no Pilado – a exigir saneamento onde não há e a ligação 
do existente.  
As Sra. Vereadoras da CDU propõem que se abra de imediato um procedimento para que 
este problema se resolva de uma vez por todas. Dinheiro não falta, se não temos recursos 
humanos suficientes, contrate-se fora. Haja vontade política. Com certeza que todos aqui 
queremos resolver este assunto. Do que estamos à espera?  
 
Escola da Várzea - fez um requerimento para que o assunto fosse hoje discutido e mais 
uma vez a Sra. Presidente não trouxe o assunto, nem lhe respondeu. Ficou estupefacta pelo 
facto de a Sra. Presidente dizer que desconhece os problemas da escola. Não podemos 
deixar que se crie um estigma na Escola, que impeça os pais de apostar em colocar lá os 
seus filhos. Temos que resolver os problemas, já. 
 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – questionou se estamos a preparar alguma 
candidatura. 
 
Nova Empresa – ponto de situação do pedido de uma grande empresa que pretende instalar 
estufas para canábis medicinal, num investimento de milhões de euros e criação de mais 
postos de trabalho no nosso concelho. Espera que não se deixe fugir este investimento para 
outro concelho. Temos que ser proativos, temos que demonstrar interesse e a Câmara tem 
que fazer o seu papel de facilitadora. 
 
EDP – soube que foi condenada a pagar milhões de euros a algumas autarquias por uso 
abusivo de postes de luz por não repartirem as receitas recebidas das operadoras de 
telecomunicações. Alertou para que a nossa Câmara veja também esta questão. 
 
ACM – pretende saber o ponto de situação relativamente às bombas da Repsol 
 
Parabéns – ao atleta Tomás Ribeiro da SIB 1º de janeiro que vai representar Portugal, no 
Euro mini champs em França, na modalidade de Ténis de mesa. 
 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da 
mesma: 
 
“ - Movimento associativo – coletividades!  
Lamento, mas eu não vou abandonar este assunto enquanto não entenderem o que dizemos 
e o que defendemos. Não abandonarei este assunto enquanto se continuar a dizer aos 4 
ventos “demos 1 milhão e 200 mil ao movimento associativo” isto não é verdade, nem é justo 
para as coletividades!  
Sra. Vereadora diga-me qual é a semelhança entre os BVMG e por exemplo a coletividade 
do Operário?  
Qual a comparação entre a ADESER e a coletividade do Império?  
Qual a comparação entre os BVVL e a BIR? Por exemplo!  
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A única comparação é que são todas associações sem fins lucrativos e por isso estão na 
mesma rubrica do orçamento, mas daí a extrapolar que os apoios ao movimento associativo 
têm aumentado, é no mínimo mascarar a verdade!  
Nós, CDU, quando falamos neste assunto, e tenho sempre falado nisto todos os anos e 
sempre que há a aprovação das contas, queremos que entenda que não é justo para as 
coletividades estas informações! Quero que entenda, a revolta que elas sentem quando 
sabem que receberam migalhas quando comparamos com 1 milhão e 200 mil euros! É que 
dito assim, fica muito bem, mas nós sabemos que estão incorporados, o desporto federado e 
a ação social que nada tem a ver com as coletividades de cultura e recreio que receberam 
102 mil euros, quando em 2019 receberam 247 mil euros. 
Quando dizemos que a rubrica não teve a total execução orçamental é porque defendemos 
que podiam ter sido dados apoios de maior valor, sabemos que as candidaturas ao 
movimento associativo foram apoiadas, mas porque não foi aumentada a verba em ano de 
pandemia? Porque a autarquia tem de ficar com este valor que foi colocado em orçamento 
para as instituições? Orçamento que passou nesta Câmara e foi aprovado!   
Ainda na reunião anterior questionei o valor dos apoios e a Sra. Vereadora disse serem 
iguais aos dos anos anteriores, eu pergunto porquê? Porque não há um aumento?? 
Sabemos que as coletividades estão aflitas, porque não aumentar os eventos a que se 
conseguem candidatar? 
Outra ideia que a Sra. Vereadora quis fazer passar na Assembleia foi que a autarquia “deu 
prioridade a área social”! Mais uma informação falsa, pois se analisarmos o relatório, no ano 
de 2019 foram entregues 799 mil euros, e no ano 2020 ficámos pelos 783 mil euros para a 
área social, ou seja, menos 16 mil euros aproximadamente! Também quer fazer passar a 
ideia de que nós não tínhamos essa consciência, bom, felizmente que as reuniões estão 
gravadas e que há atas, porque desde o primeiro momento temos defendido mais apoio 
nomeadamente para os bombeiros, ainda bem que o executivo o reconhece, e de 2017 para 
2018 e 2019, o apoio aumentou consideravelmente.  
Acho lamentável a forma como tentam fazer passar este valor de 1milhão, acho que não é 
justo para as coletividades e por isso faço o requerimento para a ata, gostaria de solicitar aos 
serviços, uma tabela com os valores discriminados por instituição sem fins lucrativos. 
 
- Festas da Cidade – Outro assunto que me deixa absolutamente desmotivada é a não 
realização das festas da cidade. Volto a falar nisto, eu sei que já vamos tarde e não se 
podem realizar, mas não posso aceitar que a Sra. Vereadora tenha dito que a decisão foi de 
todos e que só as Câmaras CDU é que realizam festas e festivais…  
A decisão foi somente do executivo permanente!  
Não nos foi pedida opinião ou sugestões de alternativas… nós tínhamos essa alternativa. E 
não era nenhuma exclusividade. Leiria, por exemplo, realizou o festival A PORTA.  
E ainda este fim de semana todos certamente ouvimos falar na televisão de Aveiro, Festival 
dos Canais 2021 (edição especial) em que a Edição 2021 envolve 50 ações de 80 artistas e 
coletivos, provenientes de 11 países, com 8 estruturas de Aveiro incluídas. Tudo com 
medidas de segurança e de combate ao COVID 19, reforçadas. Tal como em 2020, a edição 
de 2021 volta a distribuir-se por duas etapas, a acontecer nos dias 15 a 18 e 23 a 25 de 
julho, sendo este formato determinado pela situação da Pandemia da Covid-19. O Festival 
dos Canais é totalmente gratuito, sendo os bilhetes disponibilizados uma hora, antes do 
início das atividades – portanto quem quiser ainda pode ir a Aveiro!  
 
- Cães no parque, sem trela! 
Continuam a passear no parque da Cerca e noutros locais da Marinha, cães sem trela, com 
o dono por perto. Agora com os dias mais agradáveis, os parques da cidade terão mais 
afluência, nomeadamente crianças, o parque da Cerca é um dos nossos cartões de visita, 
vêm pessoas de cidades vizinhas ao nosso parque e algumas já se manifestaram perante 
este problema.  
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Peço novamente para que sejam colocadas placas com a referida lei e um número de 
contacto para denúncias, pedidos de informação ou o número da PSP, enfim, alguma coisa 
para que as pessoas se sintam minimamente protegidas quanto a esta situação.  
 
- Árvores cortadas no parque de merendas junto ao Rio Liz  
Foi com enorme espanto que todos assistimos ao corte de árvores! Mas como é que o ICNF 
não comunica à Câmara, à Sra. Presidente, sendo que existem reuniões de 15 em 15 dias? 
Teve de ser o Sr. Presidente da Junta da Vieira a procurar respostas?  
Afinal que bom relacionamento é este institucional de que a Sra. Presidente tanto fala 
quando nada é comunicado, e continuam a fazer o que querem, sem sequer falar com 
interessados: as instituições!? 
 
- Regulamento de apoio as famílias, já temos novidades sobre a sua reformulação, como 
está? Está parado? Continuam a aceitar candidaturas?   
 
-Regulamento de apoio ao pequeno comércio 
Há candidaturas que foram submetidas a 15 de maio, data em que as mesmas abriram – na 
candidatura dizia que a resposta era dada em 30 dias! Já passaram 60 dias! Já perguntei por 
isto 3 vezes, a Sra. Presidente disse que era em início de julho, já estamos quase no final e, 
ao que sei nada de respostas!  
Afinal para que fixamos datas, se depois não são respeitadas?? Que planeamento é este?” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião e referiu o seguinte: 
 
 
Período de intervenção do público - intervenção dos munícipes: 
 

a) Sr. Virgílio Gregório 
Salientou a preocupação do munícipe em ter vindo ao órgão, numa perspetiva construtiva, 
em alertar algumas situações que deveriam ser solucionadas e reparadas.  
 

b) Sr. Josué Jerónimo Inês 
Quanto à intervenção do Sr. Josué, deu nota de que, tanto a sua intervenção como o 
documento escrito que entregou, o munícipe fez algumas acusações, com um conteúdo 
muito centrado nas obrigações do Município, mas também denuncia obras ilegais, violação 
do PDM, adulteração de datas, etc. Posto isto, e face a estas acusações, propôs a abertura 
de um inquérito interno, para a averiguação da veracidade desta situação e a confirmar-se, a 
mesma tem que ser acautelada pelas instâncias judiciais, ou não sendo verdade, os 
argumentos são desmontados e o Sr. Josué não pode voltar a dirigir-se a uma reunião de 
câmara, fazendo acusações a um trabalhador do Município, que está no seu desempenho 
profissional e no exercício das suas funções. 
Entende que estamos perante um caso muito grave e quer saber o que é que a Sra. 
Presidente vai fazer. Se a Sra. Presidente não proceder à abertura de um inquérito interno, 
não nos resta outra alternativa senão remeter esta carta para o Ministério Público, visto que 
existem algumas acusações que configuram um crime e essa é uma obrigação que temos 
nestas funções. 
 
c) Sra. Diana Oliveira Neves 
Relativamente à D. Diana, a mesma já colocou a mesma situação há mais tempo e tinha 
ideia que a Câmara já tinha tratado da demolição do edifício. Por que razão não foi 
realizado? Existe alguma responsabilidade da Câmara sobre este processo, ou não?  
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Solicitou o acesso ao documento que existe, a respeito do assunto focado pela Sra. Diana 
Neves e agradece que o mesmo lhe seja enviado por mail. 
 
Seguidamente abordou outras matérias, designadamente: 
 
- Abaixo-assinado Pilado/Escoura  
Acerca do abaixo-assinado do Pilado/Escoura, por causa dos esgotos e saneamento, rede 
de águas, as pessoas sentem-se muito constrangidas e esquecidas neste processo e, 
portanto, importa perceber qual é o ponto de situação dos esgotos, saneamento, bem como 
do gás natural. 
 
- Sr. Luís Vilhena: Inundações em frente ao edifício Veneza e lomba na Rua Manuel 
Pereira Roldão. 
Em relação ao munícipe Luís Vilhena, este volta a referir a situação das inundações e da 
colocação de uma lomba, que são questões objetivas e sugere que a Presidente, caso 
responda aos munícipes em causa que, por favor dê conhecimento aos restantes 
vereadores, de forma a ficarem todos a par do desenrolar dos assuntos em questão. 
 
- Multibanco em S. Pedro de Moel 
Alertou para o facto de ainda não ter sido colocado este Multibanco, ainda para mais, visto 
que a Câmara irá pagar este serviço e, mesmo assim, ainda não foi colocado. 
 
- Livros e material escolar.  
O que aconteceu com o suposto desperdício deste material? 
Veio a público, nas redes sociais, que terão sido colocados num caixote do lixo, livros e 
material escolar, ainda novo. Solicitou um esclarecimento a este respeito, para perceber se 
estes livros e o material escolar em causa é material que é fornecido pela Câmara, ou não. 
Não conseguimos ficar indiferentes a esta notícia, dado tratar-se da importância que tem os 
livros e material escolar e da responsabilidade da Câmara no Ensino Pré-Escolar e Primeiro 
Ciclo. 
 
- Subsídios do associativismo 
Sobre o associativismo, demonstrou o seu constrangimento acerca da reunião da 
Assembleia Municipal, uma vez que a Sra. Presidente se vangloriou de apoiar muito o 
associativismo. Descreveu todos os montantes de subsídios atribuídos ao associativismo, 
sublinhando que dentro de aproximadamente 1 Milhão e 600 Mil euros, apenas 9.000€ foram 
atribuídos para o apoio à área cultural e recreativa, o que é manifestamente pouco.  
Deste modo, entende que não se deve misturar tudo, visto que a natureza das rubricas é 
diferente. Ou seja, na verdade, foram atribuídos 654.000€ para o apoio ao Desporto, Cultura 
e Recreio e não, 1 Milhão e 600 Mil euros. Em suma, entende que temos que ser sérios 
quando transmitimos a informação, na medida em que esta informação, devidamente 
analisada, não corresponde à realidade. Por outro lado, há a salientar o facto de grande 
parte destas verbas serem obrigações da Câmara Municipal, dado que a Câmara entende 
não executar diretamente e recorre a terceiros para cumprir as nossas próprias obrigações. 
 
- Centro de Saúde da Marinha Grande 
Respeitante ao Centro de Saúde, assunto também foi abordado pelo Sr. Virgílio, referiu que 
o espaço exterior não está cuidado e bonito. Os vereadores tinham proposto que fosse 
negociado com a ARS a intervenção na outra zona e no espaço exterior. A este respeito, a 
vereadora perguntou qual o ponto de situação deste processo. 
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- Parabenização de atleta 
 
Deu os parabéns à Beatriz Jorge, jovem da Marinha Grande, que foi convocada para a 
Seleção Portuguesa de Andebol Sub-17 Feminino, para o campeonato da Europa de 
Andebol. 
 
 
O Sr. Vereador Nuno Brito cumprimentou todos os que acompanham esta reunião, e 
referiu o seguinte:  
 
Começou a sua intervenção desejando que, efetivamente, as intervenções, solicitações e 
chamadas de atenção dos munícipes aqui presentes nesta reunião, obtenham uma resposta 
célere e objetiva, esperando que as mesmas sejam solucionadas. 
 
Seguidamente abordou outras matérias, designadamente: 
 
- Processo da Rotunda do Pero Neto 
Gostávamos de saber qual o ponto de situação da tão anunciada “Rotunda do Pero Neto”. 
Isto porque, há muitos meses atrás foi aprovada em reunião de Câmara a construção da 
rotunda do Pero Neto, que inclusivamente foi anunciada esta construção no Jornal da 
Marinha Grande, com grande destaque, como se a mesma fosse construída logo de seguida. 
O que é certo é que já se passaram bastantes meses e ainda não foi iniciada a referida 
rotunda e, infelizmente, a falta dela continua a provocar alguns acidentes e problemas no 
trânsito.  
 
- Bombeiros de Vieira de Leiria  
Chegou-nos a informação de que os semáforos e campainhas acústicas que se encontram 
na estrada para a saída dos Bombeiros da Vieira de Leiria estão avariados há muito tempo, 
problema já reportado à Câmara Municipal. Qual o ponto de situação? 
 
- Aqueduto da Passagem  
Chegou-nos a informação, também, de que a rua onde se situa o Aqueduto da Rua da 
Passagem está fechada ao trânsito, há mais de 5 meses, sem reparação à vista e os desvios 
são por autênticos caminhos de cabras. Qual o ponto de situação? 
 
- Piscina de Vieira de Leiria 
Por fim, também nos chegou a informação de que a piscina de Vieira de Leiria foi 
intervencionada, mas persistem alguns problemas, como a caldeira que apresenta fugas de 
água, o que provoca um grande desperdício. Qual o ponto de situação? 
 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e referiu o seguinte:  
 
Munícipes  
Sr. Josué – solicitou a instauração de um inquérito interno sobre as afirmações proferidas 
pelo munícipe Josué Jerónimo Inês pelo que subscreveu a proposta da Sra. Vereadora Ana 
Monteiro sobre este assunto. 
 
Sra. Diana Neves – foi ao local e viu a casa. Foi feito um relatório técnico em que se refere 
quais os problemas que resultam da sua própria casa e os que resultam do anexo que, 
entretanto, já foi demolido. 



 

Página 14 de 68 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 23 

 
 
 
 
 
 
 
Rotunda do Pero Neto – embora já não tenha o pelouro há 3 meses, já fizemos o projeto e 
neste momento, já está nas mãos das infraestruturas de Portugal, dado que eles é que vão 
executar a obra. 
 
Adutoras – Os dois projetos Picotes-Marinha e S. Pedro- Picotes foram a reunião de 
Câmara em janeiro 2020. Este último, já foi feita a obra, pois não precisou de visto do 
Tribunal de Contas e, presentemente, a adutora Picotes-Marinha também já começou a obra. 
 
Rio Liz – está a decorrer a requalificação dos molhes sul e norte, da responsabilidade da 
APA.  Entre a ponte das Tercenas e Monte Real, é outra obra e resulta de um protocolo entre 
a CMMG, CM Leiria e a APA e tem por objetivo a limpeza das margens do Rio. 
 
Bloco L/M – pretende saber o ponto de situação das obras? 
 
ICNF – já se sabe quais são as estradas do ICNF que vão ser pavimentadas? 
 
São Pedro de Moel – se já deu frutos o trabalho realizado pelos alunos da faculdade de 
arquitetura de Coimbra sobre S. Pedro de Moel. 
 
 
 
A Sra. Presidente deu a palavra à Sra. Vereadora Célia Guerra que cumprimentou 
todos os presentes e respondeu o seguinte: 

 
Luís Vilhena – o email foi reencaminhado hoje para os serviços. 
 
Associações – a tabela que foi enviada aos Srs. Vereadores tem todas as associações do 
Concelho. O decréscimo de valor nos apoios, está relacionado com o facto de a CM só 
apoiar as atividades que se realizam e como 2020, foi ano de Pandemia, não houve tantas 
atividades na área cultural. 
 
Regulamento de apoio à família – não têm entrado mais candidaturas. Estão 4 processos 
prontos, 2 já foram pagos. Pediu aos serviços uma informação sobre o ponto de situação 
deste assunto e vai remeter aos Srs. Vereadores. 
 
Material escolar no lixo – ninguém ficou indiferente a este assunto. A direção do 
agrupamento disse que não tinha nada a ver com o sucedido, mas que vai abrir um inquérito. 
 
Piscina - o cilindro e a caldeira estão com problemas. Contam fazer a reparação em agosto, 
altura em que a atividade é interrompida. 
 
Diana Neves – o auto de vistoria consta do ponto 11 da RC de 26.04.2021. O assunto está 
encaminhado para o Jurídico e para o seguro. 
 
 
A Sra. Presidente prestou ainda as seguintes informações: 
 

Covid – ao dia de hoje, temos 11 casos ativos. A população tem que continuar a ter o 
máximo de cuidados. A vacinação não está a corresponder ao que gostaríamos por falta de 
vacinas. Estamos perto dos 75% com a primeira dose e perto dos 45% com a segunda dose. 
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Orçamento – como sabem temos muitas rubricas em orçamento respeitante a despesa 
assumida e comprometida. 
 
Adutora dos Picotes- a obra já começou. 
 
Edifício Cosme azul e verde – foi inaugurado em S. Pedro e vai contribuir para a atividade 
cultural tão necessária. 
 
Molhes da praia da Vieira – fui acompanhar os trabalhos que estão a decorrer feitos pela 
ARH do Centro, mas que se está a fazer fruto da insistência da CM. 
 
PRR – estamos a acompanhar, ainda não há candidaturas abertas para as câmaras 
municipais. Neste momento já temos em curso, o projeto da ferrovia que é um projeto 
abrangente e tem carácter nacional. 
 
CIMRL - faltei a duas reuniões por motivos de trabalho. 
 
Ferrovia – já reuni com as entidades do concelho no sentido de perceber os interesses das 
empresas sobre este assunto. 
 
FEMACE – foi feito um levantamento para perceber quem tem dívidas à CM que como 
sabem não pode usufruir de apoios, para que esta semana possamos começar a pagar. 
 
Pilado – desconhecia esta questão do saneamento e estou a inteirar-me dela para ver o que 
se pode fazer. 
 
ACM – colocou à CM a questão de aquisição de um terreno que virá á próxima reunião de 
CM. 
 
Cães sem trela - já pedi que colocassem a informação no painel digital, mas vou ver como 
ajustar. 
 
Corte de árvores na praia da Vieira - houve uma arvore que caiu em cima de uma mesa e 
o Sr. Presidente da Junta comunicou ao ICNF. Depois o ICNF cortou as arvores que punham 
em causa a segurança das pessoas. Vão ser colocadas nova árvores em outubro/novembro. 
 
Sr. Josué – vai abrir um processo de inquérito interno para averiguar o que aqui foi dito.  
 
Multibanco em S. Pedro de Moel – é uma insistência que tenho feito em permanência, 
diariamente, dada a urgência. Não descuro este assunto, em tempo nenhum.  A vistoria da 
CGD já veio ao local e aguarda-se o envio do parecer da sede de Lisboa. 
 
Centro de saúde – vamos fazer para o exterior o mesmo que fizemos para a requalificação 
do interior. Já fizemos a adenda ao protocolo, mas estamos a aguardar que a ARS faça o 
projeto para pudermos lançar a obra.  
 
Rotunda do Pero Neto – foi feito um projeto e implicava muitas cedências por parte das 
empresas. Foi requalificado e enviado, mas o parecer da IP não é favorável. Foi-me dito, 
então, que seriam eles a fazer o projeto, mas agora a IP diz que não fizeram nenhum 
compromisso nesse sentido, embora a estrada seja deles. 
 
Passagem – efetivamente a rua abateu, estávamos a aguardar parecer da ARH que, 
entretanto, já chegou, temos o projeto feito e já está para consulta prévia. 
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Matas – já disse que o projeto foi feito aqui na CM, envolve cerca 500mil euros e teve como 
prioridade duas estradas (Pedreanes e Tremelgo). 
 
Universidade de Coimbra (curso de arquitetura) – como sabem o trabalho teve em 
exposição. Na conversa que tive com a ARH, falámos sobre a questão da falta de areia em 
S. Pedro e foi-me dito que o trabalho que vão realizar na Figueira da Foz, vai beneficiar o 
areal das nossas praias. Outro projeto que estava no trabalho, é o do parque natureza perto 
da Orbitur e sobre isso também já falei com o ICNF. 
 
Instalação de nova empresa – já teve uma reunião com essa empresa que pretende 
produzir canábis medicinal e que pretendia instalar-se na zona da Amieirinha num terreno 
que está em zona agroflorestal e não permite a construção. Estamos a trabalhar com eles no 
sentido de encontrar uma solução.  
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho apresentou a seguinte proposta relativamente 
ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): 
 
- Apresentação de uma candidatura que visa promover a requalificação de áreas de 
acolhimento de aglomerados empresariais existentes para uma nova geração de espaços 
mais resilientes, mais verdes e mais digitais. Há prazos a cumprir e nomeadamente quanto a 
esta candidatura os prazos decorrem entre 10 de agosto e 15 de setembro de 2021. 
Tem uma dotação de 110 milhões de euros e são elegíveis uma variedade de despesas 
imprescindíveis à boa execução dos projetos. Não podemos perder esta oportunidade e 
devemos manifestar o nosso interesse. 
 
 
 

 

 
 
 
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 16:40 horas às 17:05 horas. 
 
 
 

 

 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

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

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

  
- Considerando que o art.º 14.º da Lei 4-C/2020 de 06 de abril na sua redação atual, com a 
epígrafe “Aplicação da lei no tempo”, determina que:  
  

“1 - A presente lei é aplicável às rendas que se vençam a partir do dia 1 de abril de 
2020.   
2 - O disposto nos artigos 5.º e 11.º é aplicável às rendas que se vençam a partir do dia 
1 de abril de 2020 até ao dia 1 de julho de 2021.”.  

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

 Local Entidade 

Valor a 
Isentar S/IVA  

(JAN a 
JUL’21) 

Valor em 
dívida a  

31/12/2020 

RENDAS MENSAIS 

1 
LOJA 2 NO EDIFÍCIO 
DA RESINAGEM 

BAROSEIRO FIGUEIREDO, 
UNIPESSOAL LDA 

428,60 € 0,00 € 

2 
LOJA 4 NO EDIFÍCIO 
DA RESINAGEM 

TIAGO NUNO SOARES 
CARREIRA 

805,87 € 2 664,00 € 

3 
LOJA 5 NO EDIFÍCIO 
DA RESINAGEM 

LUÍS SALVADOR & ANTÓNIO 
GOMES, LDA 

1 000,23 € 428,19 € 

4 
LOJA 8 NO EDIFÍCIO 
DA RESINAGEM 

POEIRAS GLASS, LDA 492,84 € 0,00 € 

5 
CINE TEATRO 
ACTOR ÁLVARO EM 
VIEIRA DE LEIRIA 

VERA LÚCIA FREITAS DA SILVA 
FERNANDES 

1 465,40 € 409,36 € 
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 Local Entidade 

Valor a 
Isentar S/IVA  

(JAN a 
JUL’21) 

Valor em 
dívida a  

31/12/2020 

RENDAS ANUAIS 

1 
CAFÉ BAMBI EM SÃO 
PEDRO DE MOEL 

VÍTOR JOSÉ DOMINGUES ROSA 
UNIPESSOAL, LDA 

5 352,20 € 0,00 € 

2 

PARQUE DE 
CAMPISMO DA 
PRAIA DE VIEIRA DE 
LEIRIA 

HORIZONTE ITINERANTE 
UNIPESSOAL, LDA 

4 412,35 € 39 130,03 € 

 
 
Mais delibera, no caso das Entidades devedoras à Câmara Municipal com referência à 
data de 31.12.2020 conforme quadro supra, que a isenção apenas será efetivada caso 
a Entidade regularize a sua situação perante a Câmara Municipal, liquidando a 
totalidade da dívida até à data-limite da isenção OU celebrando acordo para liquidação 
da mesma por prestações a fixar em número e valor de acordo com o valor total da 
dívida. O referido acordo deve ser celebrado até 31 de julho de 2021. 
 
Em caso de não cumprimento deste pressuposto, os valores das rendas de janeiro a 
julho de 2021 serão devidos à Câmara Municipal nos termos dos respetivos Contratos. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
 

2. Apoio em espécie - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Vieira de Leiria - Dois espelhos parabólicos convexos de Ø 70 cm 

 
 
460 - Presente a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, com o n.º I/1213/2021, 
de 02 de julho de 2021, que faz parte integrante desta proposta de deliberação, e que se 
reproduz de seguida o seu conteúdo. 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, adiante designada 
AHBVVL, solicitou apoio à Câmara Municipal da Marinha Grande, adiante designada CMMG, 
através de e-mail, datado de 29 de junho de 2021 (E/7286/2021, de que se junta cópia no 
anexo 1), a cedência de dois espelhos parabólicos convexos de Ø 80 cm. 
O pedido prende-se com a necessidade de melhorar as condições de segurança na 
passagem de veículos para as traseiras do quartel que é estreita e não dispõe de boa 
visibilidade, podendo provocar a colisão de veículos que se cruzem na referida passagem.  
 
Consultando o armazém/aprovisionamento fomos informados que havia em stock espelhos 
parabólicos convexos de Ø 70 cm, com um custo nominal de 39,00 €, mais IVA, perfazendo 
78,00 €, mais IVA. 
 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista nos termos da alínea o), do n.º 1, 
do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera atribuir um apoio em  
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espécie, dois espelhos parabólicos convexos de Ø 70 cm, no valor de 78,00 € (setenta 
e oito euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

3. CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS RÁDIO SIRESP E AUTORIZAÇÃO DA 
PROGRAMAÇÃO DOS CANAIS DO MUNICIPIO AOS CORPOS DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu para ter acesso às atas da Comissão 
Municipal para a defesa da floresta. 
 
 
Seguidamente colocou à votação a seguinte proposta: 
 
 
461 - Presente a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil com o n.º I/1259/2021, 
de 9 de julho de 2021, que faz parte integrante desta proposta de deliberação, e que se 
reproduz de seguida o seu conteúdo. 
 
No âmbito da aquisição última de equipamentos rádio (E/R) SIRESP para o Serviço 
Municipal de Proteção Civil (SMPC) da Marinha Grande, o que permitiu o reforço da 
estrutura de telecomunicações de emergência no protocolo de telecomunicações TETRA, 
importa agora formalizar a partilhar das programações de todos os 8 E/R SIRESP do SMPC 
da Marinha Grande, com os restantes Agentes de Proteção Civil que possuem esta 
tecnologia, nomeadamente os Corpos de Bombeiros Voluntários (CBV) do Concelho da 
Marinha Grande, uniformizando protocolos e canais de comunicação entre os CBV e a 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
 
A partilha através de programação dos canais do SMPC com os CBV, far-se-á através de um 
protocolo de cedência dos E/R SIRESP do SMPC às AHBV, o que permitirá que a 
programação dos CBV seja instalada nos E/R do SMPC e vice-versa.  
 
Atendendo que: 

1. Os Corpos de Bombeiros Voluntários são o principal Agente de Proteção Civil; 
2. Estes estão presentes na generalidade das ocorrências existentes no Concelho da 

Marinha Grande, em articulação com o SMPC da Marinha Grande e com o 
Coordenador Municipal de Proteção Civil (COMPC); 

3. As comunicações SIRESP são de extrema importância na supressão de 
acidentes/incidentes; 

4. A Rede Operacional de Bombeiros (ROB) e a Rede Estratégica de Proteção Civil 
(REPC), em VHF, não possuem cobertura de funcionamento em determinadas 
zonas do Concelho; 

5. São notórios os ganhos de operacionalidade entre entidades que concorrem para a 
proteção e socorro de pessoas e bens. 

 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista nos termos da alínea o), do n.º 1, 
do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com a alínea j), do 
n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, delibera: 
 

• Cedência de 4 E/R SIRESP ao Corpo de Bombeiros Voluntários da Marinha 
Grande através da assinatura do Auto de Cedência de Equipamentos; 
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• Cedência de 4 E/R SIRESP ao Corpo de Bombeiros Voluntários da Vieira de 
Leiria através da assinatura do Auto de Cedência de Equipamentos; 

 

• A emissão de declaração de autorização de programação dos canais 
Municipais nos E/R dos Corpos de Bombeiros Voluntários do Concelho. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
4. Resumo de Tesouraria do dia 12 de julho de 2021 

 
Presente o resumo da tesouraria municipal referente ao dia doze de julho de dois mil e vinte 
e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”:  15.955.339,78€ 
(quinze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove euros e 
setenta e oito cêntimos) 
 

 
 
APROVISIONAMENTO 

 
5. P.A. N.º 45/2021-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de 

alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a 
quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do 
concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”. Não adjudicação. 

 
462 - Presente o processo de aquisição nº 45/2021 – AP/DDC, realizado de acordo com 
deliberação camarária de 24 de maio de 2021, acompanhado de relatório final do Júri, datado 
de 13/7/2021, no qual é proposta a não adjudicação do P.A. N.º 45/2021 – AP/DDC - 
“Confeção, fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de 
confeção local, refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de 
escolas do concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”, pelo facto de todas as 
propostas apresentadas terem sido excluídas, nos termos do artigo n.º 79º, n.º 1, alínea b) do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 45/2021-AP/DDC – 
“Confeção, fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de 
confeção local, refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de 
escolas do concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”, a Câmara Municipal, 
concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos termos do artigo n.º 
79º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos e de acordo com o artigo 33º, n.º 
1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e com o artigo 18º, n.º 1, alínea b), do 
Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aprovar a proposta constante do relatório final júri 
e consequentemente a não adjudicação do P.A. N.º 45/2021-AP/DDC – “Confeção, 
fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de confeção  
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local, refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas 
do concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”, pelo facto de todas as 
propostas apresentadas terem sido excluídas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
6. P.A. N.º 78/2021-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de 

alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a 
quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do 
concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”. Abertura de 
procedimento de contratação pública. 

 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse estar muito preocupada com o aumento 
exponencial deste contrato, de cerca de 600 mil euros para mais de 900 mil. Questionou 
sobre o “timing” deste concurso. Quando é que é expectável ter o resultado deste concurso? 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra respondeu que julga que vamos ter tempo. Disse que o 
aumento se prende com a questão do take away e das embalagens plásticas não se usarem.  
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
463 - Presentes as informações n.º I/1232/2021, datada de 07/07/2021 e n.º I/1293/2021, 
datada de 14/07/2021 e a requisição interna, do serviço da DDC – Divisão de 
Desenvolvimento e Cidadania, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à 
contratação da prestação de serviços de “Confeção, fornecimento e transporte de 
alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições 
em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para o 
ano letivo 2021/2022”.  
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas e Anexos. 
 
Considerando a informação n.º 71/SC/2021 da área de aprovisionamento na qual se atesta a 
fundamentação do preço base de 924.491,83 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
proposto pela DDC na informação n.º I/1232/2021, e a fundamentação da proposta de 
dispensa da aplicação do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 73º da Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro (LOE 2021), nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, para a 
contratação da “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em 
regime de confeção local, refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 
agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
924.491,83 euros, acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo que 
a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, o 
que determina a adoção do procedimento de concurso público com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
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Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2021 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2021 e 2022 para a contratação da “Confeção, 
fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, 
refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho 
da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”, na classificação orgânica/económica 
06/020105, ações do PAM 2019/A/78 e 2019/A/72. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal deliberou conceder autorização genérica prévia favorável para a 
assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando as informações n.º I/1232/2021 e I/1293/2021 
da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, concordando com a proposta do 
serviço, que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de acordo 
com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, 
n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera: 
a) Autorizar a dispensa da aplicação do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 

73º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, LOE 2021, nos termos do n.º 4 do 
mesmo artigo, considerando os motivos aduzidos na informação I/1232/2021 da 
DDC e informação n.º 71/SC/2021 da DAF - Área de Aprovisionamento; 

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

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

União Europeia; 
e) Autorizar o prazo de 15 dias para a apresentação de propostas, nos termos do n.º 

3 do artigo 136.º do CCP, considerando os motivos aduzidos na informação n.º 
I/1232/2021 da DDC e informação n.º 71/SC/2021 da DAF - Área de 
Aprovisionamento; 

f) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 
Jurídicas, Cláusulas Técnicas e Anexos; 

g) Determinar que a adjudicação seja feita por lotes, de acordo com o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de monofator, 
designadamente o mais baixo preço por lote, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 1 e o 
artigo 74.º, n.º 1, alínea b), ambos do CCP; 

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

i) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos termos do 
artigo 50.º, n.º 5 alínea a) do CCP; 
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j) Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 

trabalhadora Maria José Andrade, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Paula Sardinha. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

7. P.A. N.º 65/2021 - AP/DDC – “Fornecimento de fichas de trabalho para alunos 
das escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do concelho da Marinha 
Grande”. Abertura de procedimento de contratação pública. 
 

 
464 - Por deliberação camarária de 10 de maio de 2021, a Câmara Municipal, no uso da 
competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, deliberou fornecer de forma gratuita as fichas de trabalho a 
todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico público pertencentes aos três 
agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande. 
 
Presente a requisição interna e informação n.º I/1106/2021, de 07.07.2021, do serviço da DDC 
– Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, nas quais se manifesta a necessidade de se 
proceder à contratação do “Fornecimento de fichas de trabalho para alunos das escolas do 1.º, 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico do concelho da Marinha Grande” para o ano letivo 2021/2022. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas e anexos.  
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
178.910,33 euros, acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo que 
a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, o 
que determina a adoção do procedimento de concurso público, nos termos dos artigos 16.º, n.º 
1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, alínea b), para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2021 a dotação 
para a assunção de despesa, no ano de 2021 para a contratação do “Fornecimento de fichas 
de trabalho para alunos das escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do concelho da 
Marinha Grande”, na classificação orgânica/económica 06/020115 da ação do PAM 2018/A/66. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação I/1106/2021 da DDC – Divisão 
de Desenvolvimento da Cidadania, concordando com a proposta do mesmo serviço, 
que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de acordo com os 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, 
todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do  Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 
33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibera: 

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

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
c) Adotar o procedimento de concurso público; 
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d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 
Jurídicas, Cláusulas Técnicas e anexos; 

e) Determinar que a adjudicação será feita por lotes, de acordo com o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de monofator, 
designadamente o mais baixo preço por lote, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 1 e 
o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), ambos do CCP; 

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
8. Pedido de intervenção no excesso de velocidade, na Rua Sociedade 

Beneficência e Recreio 1º de Janeiro – Ordem Marinha Grande. 
 

465 - Presente pedido com entrada, datado de 06/06/2020, em que é solicitado intervenção 
no excesso de velocidade, na Rua Sociedade Beneficência e Recreio, 1º de Janeiro – Ordem 
Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/24/2021 de 06/07/2021, sobre o assunto. 
Presente despacho da Senhora Presidente da Câmara municipal da Marinha Grande, datado 
de 09/07/2021. 
 
Na sequência do pedido com entrada datado de 06/06/2021, para intervenção no excesso de 
velocidade na Rua Sociedade Beneficência 1º de Janeiro – Ordem Marinha Grande, bem 
como da informação dos serviços camarários LC/24/2021 de 06/07/2021, 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 colocação de um sinal de limite de velocidade 40K/h (C13), no início da Rua 
e criação de bandas cromáticas redutoras de velocidade (M20), de acordo com planta 
junta, conforme estabelecido nos artigos 24.º e 64.º, respetivamente do Decreto 
Regulamentar Nº 22 – A/98, de 1 de outubro, e ainda alertar as Autoridades 
competentes para a situação descrita. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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9. Aprovação do Projeto de Execução – “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS 
DOS BLOCOS 1 a 8 EM PRACETA DA LIBERDADE” 

 
466 - Presente informação n.º MO/18/2021, da Divisão de Gestão do Território, datada de 05 
de julho de 2021, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação do projeto de execução, relativo à “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS DOS 
BLOCOS 1 a 8 EM PRACETA DA LIBERDADE”, sito na Av. Eng.º Arala Pinto, lugar de Casal 
de Malta, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
O presente projeto de execução assegura o cumprimento integral das disposições contidas 
no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Dec. Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, 
alterado pelo Dec. Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, assim como o estipulado na Portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de julho, e demais normas técnicas e legislação aplicável em vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou todos os elementos constantes do projeto 
de execução, e delibera aprovar, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
10. Req.º nº 442/21, datado de 16/06/2011 - Proc.º n.º 137/21, datado de 16/06/2021 - 

Morais Matias, S.A. 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse que este assunto já esteve em discussão na 
última reunião. O requerente quer um destaque e há condições técnicas para o fazer, por 
isso aprova. Deixou expresso que é entendimento do MPM, em relação à fábrica Morais e 
Matias que deve ser adquirida a totalidade do prédio e querem ter a certeza absoluta de que 
este destaque não vai inviabilizar uma futura decisão nesse sentido. 
 
A Sra. Presidente respondeu que os proprietários vão aguardam 6 meses até a Câmara 
decidir, ou não, a sua compra. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano esclareceu que, desde que tenham o mesmo objeto, não 
há impedimento em se adquirirem depois as 2 parcelas e voltar-se a “emparcelar” para uma 
única operação urbanística. 
Ao ver novamente a planta, continua a ter dúvidas na delimitação do terreno que é para 
destacar. Não se percebe a sua fronteira, não se percebe pelo desenho. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho disse que lamentava não terem incluído o depósito 
da água e pergunta se há ainda hipótese de negociar.  
 
A Sr.ª Presidente, face ao que foi dito, disse que voltavam a este ponto no final da reunião, 
dado que solicitou que trouxessem a planta com o destaque. 

 

11. Req.º nº 859/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 27/20, datado de 03/02/2020 - 
Fernando Carriça, Construção Civil, Lda 

467 - Presente requerimento n.º 859/20, datado de 2020/08/10, constante do processo 
camarário n.º 27/20, subscrito por Fernando Carriça, Construção Civil, Lda., com o NIPC  
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502416025, com sede em rua Teresa Ferreira, n.º 6, Talhões da Vieira, freguesia de Vieira 
de Leiria, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de edifício de habitação unifamiliar e muro”, a levar a efeito na designada 
“Parcela a Destacar”, a constituir através da operação de destaque de parcela de terreno, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua Joaquim Tomé Feteira, freguesia de Vieira de 
Leiria, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 558 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 1595. 

Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/07/06, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 

Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício de habitação unifamiliar e muro”, a 
levar a efeito na designada “Parcela a Destacar”, a constituir através da operação de 
destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua Joaquim 
Tomé Feteira, freguesia de Vieira de Leiria, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 558 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 1595, com o número de processo 28/20, com data de entrada em 
2020/02/03, apresentado por Fernando Carriça, Construção Civil, Lda., com o NIPC 
502416025, com sede em rua Teresa Ferreira, n.º 6, Talhões da Vieira, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na estrema do prédio confinante com a rua Joaquim 
Tomé Feteira, com uma largura de 1,60m, com um alinhamento estabelecido por 
forma a prever um recuo mínimo de 1,60m relativamente ao alinhamento 
existente das construções contíguas àquele arruamento. 

2. De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na rua 
Joaquim Tomé Feteira, preconiza-se a pavimentação do passeio em calçada de 
calcário com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base 
em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-
fabricado com uma largura de 0,15m e nas zonas das entradas deverá ser 
utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral com cantos e 
acabamento. 

3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 29,60m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua do Joaquim Tomé Feteira, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“IMPLANTAÇÃO C/ DESTAQUE”, com o número “01”, datada de “26/06/2020”, 
entregue a coberto do requerimento n.º 859/20, datado de 2020/08/10, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

Mais delibera: 
1. Mandar emitir a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo predial, 
nos termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE, devendo nela constar a obrigatoriedade 
de inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes do destaque, 
por um período de 10 anos contados da data do mesmo, nos termos do n.º 6 e n.º 7 
do citado artigo 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou comunicada qualquer 
obra de construção nessas parcelas. 
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2. Informar a sociedade requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

12. Req.º nº 858/20, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 28/20, datado de 03/02/2020 - 
Fernando Carriça, Construção Civil, Lda. 
 

468 - Presente requerimento n.º 858/20, datado de 2020/08/10, constante do processo 
camarário n.º 28/20, subscrito por Fernando Carriça, Construção Civil, Lda., com o NIPC 
502416025, com sede em rua Teresa Ferreira, n.º 6, Talhões da Vieira, freguesia de Vieira 
de Leiria, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de edifício de habitação unifamiliar e muro”, a levar a efeito na designada 
“Parcela Remanescente” ou “Parcela Sobrante”, a constituir através da operação de 
destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua Joaquim Tomé 
Feteira, freguesia de Vieira de Leiria, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 558 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
1595. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/07/06, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício de habitação unifamiliar e muro”, a 
levar a efeito na designada “Parcela Remanescente” ou “Parcela Sobrante”, a 
constituir através da operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um 
prédio urbano sito na rua Joaquim Tomé Feteira, freguesia de Vieira de Leiria, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 558 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo número 1595, com o número de processo 28/20, 
com data de entrada em 2020/02/03, apresentado por Fernando Carriça, Construção 
Civil, Lda., com o NIPC 502416025, com sede em rua Teresa Ferreira, n.º 6, Talhões da 
Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 

1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na estrema do prédio confinante com a rua 
Joaquim Tomé Feteira, com uma largura de 1,60m, com um alinhamento 
estabelecido por forma a prever um recuo mínimo de 1,60m relativamente ao 
alinhamento existente das construções contíguas àquele arruamento. 

2. De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na rua 
Joaquim Tomé Feteira, preconiza-se a pavimentação do passeio em calçada 
de calcário com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de 
uma base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em 
betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e nas zonas das entradas 
deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral com 
cantos e acabamento. 
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3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 34,90m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua do Joaquim Tomé Feteira, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“IMPLANTAÇÃO C/ DESTAQUE”, com o número “01”, datada de “08/07/2020”, 
entregue a coberto do requerimento n.º 858/20, datado de 2020/08/10, ficando 
a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de 
certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

13. Req.º nº 504/21, datado de 07/07/2021 - Proc.º n.º 377/20, datado de 02/10/2020 - 
Constantino Augusto Fernandes Órfão e Maria Helena Draque Fernandes Órfão 
 

469 - Presente requerimento n.º 504/21, datado de 2021/07/07, constante do processo 
camarário n.º 377/20, subscrito por Constantino Augusto Fernandes Órfão, com o NIF 
182413268 e por Maria Helena Draque Fernandes Órfão, com o NIF 190512954, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma Habitação Unifamiliar, 
Alteração de Muro e Legalização de Ampliação de Anexo”, incluindo o “Destaque de 
parcela”, a levar incidir sobre um prédio rústico, sito na rua do Tojal, lugar de Pedra de 
Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 13315 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 10294. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2021/06/16 e de 2021/06/30, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma Habitação Unifamiliar, Alteração de 
Muro e Legalização de Ampliação de Anexo”, incluindo o “Destaque de parcela”, a 
levar incidir sobre um prédio rústico, sito na rua do Tojal, lugar de Pedra de Cima, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 13315 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 10294, com o número de processo 377/20, com data de entrada em 
2020/10/02, apresentado por Constantino Augusto Fernandes Orfão, com o NIF 
182413268 e por Maria Helena Draque Fernandes Orfão, com o NIF 190512954, ambos 
residentes em rua Manuel Ferreira, n.º 31, lugar de Camarnal, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
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1) Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da 
obra, nomeadamente um passeio na extensão total do prédio 
confinante com a rua do Tojal, com uma largura de 1,60m, distanciado 
3,40m em relação ao eixo daquele arruamento. O material a utilizar 
deverá ser calçada de pedra de calcário, com as dimensões de 
0,05mX0,05mX0,05m, após execução de camada de base em “tout-
venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em pedra de 
calcário, com as dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 
0,13m (largura da base). 

2) Devido à inexistência de um sistema de drenagem da plataforma do 
arruamento, deverá ser considerada uma berma/valeta, com uma 
largura definida entre o limite do passeio e o limite da faixa de rodagem, 
em calçada de pedra de calcário ou granito, com as dimensões de 
0,10mx0,10mx0,10m, após execução de uma base em “tout-venant” e 
com uma espessura mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada 
de modo a fazer uma valeta com um fio de água ao meio. 

3) Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 
50,00m2, ao longo da frente do prédio confinante com a rua do Tojal, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“Implantação”, com o número “1P1AD1”, datada de “julho 2021”, 
entregue a coberto do requerimento n.º 504/21, datado de 2021/07/07, 
ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

Mais delibera: 
1. Mandar emitir a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo predial, nos 

termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE, devendo nela constar a obrigatoriedade de 
inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes do destaque, por 
um período de 10 anos contados da data do mesmo, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do 
citado artigo 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou comunicada qualquer 
obra de construção nessas parcelas. 

2. Informar os requerentes que: 
2.2. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverão apresentar os 

projetos das especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, 
no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da aprovação do 
projeto de arquitetura. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. Req.º nº 399/21, datado de 04/06/2021 - Proc.º n.º 122/21, datado de 04/06/2021 - 
Bollinghaus Steel Lda 
 

470 - Presente pedido com os registos n.º 399/21 e 520/21, datados de 04/06/2021 e 
13/07/2021, respetivamente, referentes a alteração e ampliação de uma unidade industrial, a 
realizar no prédio sito na Travessa da Indústria, n.º 6, em Vieira de Leiria, registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 2925 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 5698-P, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da 
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Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 122/21, com data de 
entrada de 04/06/2021, apresentado por Bollinghaus Steel Lda, com o NIPC 503 752 533, 
com sede na Travessa da Indústria, n.º 6, Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de Leiria e 
concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
Presente parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região 
Centro (CCDRC), datado de 1/07/2021; 
 
Presente informação técnica, datada de 13/07/2021, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo a alteração e ampliação de uma unidade industrial, a 
realizar no prédio sito na Travessa da Indústria, n.º 6, em Vieira de Leiria, registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 2925 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 5698-P, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 122/21, com data de 
entrada de 04/06/2021, apresentado por Bollinghaus Steel Lda, com o NIPC 503 752 
533, com sede na Travessa da Indústria, n.º 6, Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de 
Leiria e concelho da Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

1.-Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, o 
seguinte: 
1.1.-Projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do 
RJUE; 
1.2.-Projeto que contemple o recuo do muro de vedação da unidade industrial, 
confinante com a rua das Samouqueiras, assim como o alargamento e 
requalificação desta rua, de modo a assegurar um perfil viário adequado ao 
fluxo viário que a abertura do portão de acesso a veículos à unidade industrial, 
sobre essa via, irá gerar; 
2 –Assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a 
considerar como necessários à correta conclusão da obra, nomeadamente ao 
nível dos espaços públicos confinantes. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Req.º nº 382/21, datado de 28/05/2021 - Proc.º n.º 13/18, datado de 17/01/2018 - 
Luís Miguel Rodrigues Sapateiro 

 
471 - Presente requerimento n.º 382/21, datado de 2021/05/28, constante do processo 
camarário n.º 13/18, subscrito  por Luís  Miguel  Rodrigues  Sapateiro,  com o NIF 
227718747,  referente  ao pedido de licenciamento das alterações à obra de “Construção de 
moradia e muro”, a incidir sobre um prédio rústico, sito em rua 1.º de Dezembro, lugar de 
Moita, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 446 e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo número 1913, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 97/19, 
datado de 2019/11/12.  
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Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/07/09, 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 artigo 20.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 das alterações à obra de “Construção de moradia e muro”, a incidir 
sobre um prédio rústico sito em  rua  1.º de  Dezembro,  lugar  de  Moita,  freguesia  de  
Moita, concelho  de  Marinha  Grande, descrito na  Conservatória  do  Registo  Predial  
de  Marinha  Grande  sob  o número  446  e  inscrito na  matriz  predial  rústica  sob  o  
artigo  número  1913,  com  o  número  de  processo 13/18,  com  data  de  entrada  em  
2018/01/17,  apresentado  por Luís  Miguel  Rodrigues  Sapateiro, com  o  NIF  
227718747. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art.  20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos de alterações aos projetos das especialidades 
anteriormente aprovados, que se mostrem necessários, no prazo de seis meses a 
contar da data da notificação do ato da aprovação do projeto de alterações em apreço. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 439/21, datado de 16/06/2021 - Proc.º n.º 274/20, datado de 12/08/2020 - 
Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

 
472 - Presente requerimento n.º 439/21, datado de 2021/06/16, constante do processo 
camarário n.º 274/20, em nome de Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da 
Herança de, com o NIF 745835520, relativo ao pedido de licenciamento da obra de 
“Legalização da alteração e ampliação de habitação unifamiliar, garagem, anexos e 
muros de vedação” existente, localizada num prédio urbano sito na rua dos Pinheiros, n.º 5, 
lugar de Serraria, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8236 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 2643, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por 
deliberação camarária datada de 2021/04/12. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/04/06, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Legalização da alteração e ampliação de habitação unifamiliar, garagem, 
anexos e muros de vedação” existente, localizada num prédio urbano sito na rua dos 
Pinheiros, n.º 5, lugar de Serraria, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 8236 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 2643, com o  
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número de processo 274/20, com data de entrada em 2020/08/12, em nome de Maria 
Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 745835520, 
representada por José Paiva Tomé Mouco. 
 
Mais delibera informar requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 

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

2. Nos termos do disposto no n.º 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. 
 
 

17. Req.º nº 410/21, datado de 11/06/2021 - Proc.º n.º 180/20, datado de 19/06/2020 - 
Moldes RP - Indústria de Moldes, S.A., 

 
473 - Presente pedido com o registo n.º 410/21, datado de 11/06/2021, referente a 
legalização de alterações e ampliação de uma unidade industrial, sita da rua José Alves 
Júnior, n.º 411, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o n.º 19938 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19849-P, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 180/20, com 
data de entrada de 19/06/2020, apresentado por Moldes RP - Indústria de Moldes, S.A., 
com o NIPC 504206028, com sede na rua José Alves Júnior, n.º 411, Albergaria, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara 
de 18/01/2021; 
 
Presente informação técnica, datada de 01/07/2021, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade em condições de ser aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 12/07/2021, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo de licenciamento n.º 
180/20, com data de entrada de 19/06/2020, apresentado por Moldes RP - Indústria de 
Moldes, S.A., com o NIPC 504206028, com sede na rua José Alves Júnior, n.º 411, 
Albergaria, freguesia e concelho da Marinha Grande, relativo a legalização de 
alterações e ampliação de uma unidade industrial, sita da rua José Alves Júnior, n.º 
411, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o 
n.º 19938 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19849-P, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
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2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. Req.º nº 288/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 137/20, datado de19/05/2020 - 
Moldetipo - Eng. Moldes Protótipos para Indústria De Plásticos, Lda. 

 
474 - Presente pedido com o registo n.º 288/21, datado de 26/04/2021, relativo a legalização 
da ampliação de uma unidade industrial, sita na rua da Norça, Pero Neto, Marinha Grande, 
no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1473 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20584-P, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 137/20, com data de 
entrada de 19/05/2020, apresentado por Moldetipo  -Eng. Moldes Protótipos para 
Industria de Plásticos, Lda., com o NIPC 503 752 126, com sede na rua da Norça, Pero 
Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em 
reunião de Câmara realizada a 21/09/2020; 
 
Presente processo de regularização extraordinária, com o n.º 312/17, apresentado a 
20/07/2017 pela empresa que se encontra a laborar nesta unidade, Plácido Roque - Indústria 
de Moldes e Máquinas, Lda, com o NIPC 501 741 941 e sede na rua da Norça, Pero Neto, 
detentora do processo de licenciamento industrial com a referência IAPMEI DPR - DpLN 
2009815, que obteve, em reunião de Conferência Decisória realizada a 15/05/2018, 
deliberação favorável condicionada; 
 
Presente informação técnica, datada de 01/07/2021, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidades apresentados em condições de ser aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 12/07/2021, que atesta encontrar-se cumpridos os 
condicionalismos expressos na deliberação de Câmara realizada a 21/09/2020, propondo o 
deferimento, nos termos do disposto no artigo 23º do RJUE, do presente processo de 
licenciamento. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo de licenciamento n.º 
137/20, com data de entrada de 19/05/2020, apresentado por Moldetipo  -Eng. Moldes 
Protótipos para Industria de Plásticos, Lda., com o NIPC 503 752 126, com sede na rua 
da Norça, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, relativo a legalização da 
ampliação de uma unidade industrial, sita na rua da Norça, Pero Neto, Marinha Grande, 
no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º  
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1473 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20584-P, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande. 
 
Delibera, igualmente, aceitar a cedência, para domínio público, da área de 201,90 m2, 
provenientes do prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 1473 e inscrito na Matriz Predial Urbana da Marinha Grande sob o 
artigo 20584-P, a incorporar no arruamento público confinante. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
4.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

19. Req.º nº 287/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 354/19, datado de 25/09/2019 - 
Carfi-Fabrica de Plásticos e Moldes, Lda. 

 
475 - Presente pedido com o registo n.º 287/21, datado de 26/04/2021, relativo ao 
licenciamento de obras de alteração, interiores e exteriores, num edifício industrial existente 
na rua do Lamarão, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o 
n.º 746 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10613, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 354/19, com data de 
entrada de 25/09/2019, apresentado por Carfi-Fabrica de Plásticos e Moldes, Lda., com o 
NIPC 501 221 387, com sede na rua 1º de Janeiro, Amieirinha, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara de 
01/06/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 01/07/2021, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidades apresentados em condições de ser aceites;  
 
Presente informação técnica, datada de 12/07/2021, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento apresentado em condições de ser aprovado;  
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera:  
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DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo de licenciamento de obras 
de alteração, interiores e exteriores, a efetuar num edifício industrial existente na rua 
do Lamarão, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o 
n.º 746 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10613, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 354/19, 
com data de entrada de 25/09/2019, apresentado por Carfi-Fabrica de Plásticos e 
Moldes, Lda., com o NIPC 501 221 387, com sede na rua 1º de Janeiro, Amieirinha, 
freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 519/12, datado de 12/07/2021 - Proc.º n.º 19/20, datado de 24/01/2020 - 
Carlos António Soares Freire 

 
476 - Presente requerimento com o n.º 519/21, datado de 12/07/2021, a solicitar a 
autorização de utilização o edifício destinado a indústria, sito na Rua Central, Garcia, 
freguesia de Marinha Grande, objeto de legalização de obra de ampliação e alteração de 
uso, titulada pelo alvará de licença de legalização n.º 6/21, emitido em 02/03/2021, no âmbito 
do processo camarário n.º 19/20. 
Presente parecer técnico datado de 14/07/2021, bem como despacho da Srª Presidente da 
Câmara Municipal, de 14/07/2021, a determinar a realização da vistoria prevista no n.º 6 do 
artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua Central, Garcia, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, propriedade de Carlos António Soares Freire, com o NIF 
194090019, com a seguinte composição: 
  
Membros efetivos: 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos  
Fiscal Álvaro Letra 
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Membros suplentes: 
Engenheiro Rui Vicente 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Alexandre Fava 
Arquiteta Ana Pinhal   
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

21. E/2204/2021 - DENÚNCIA DE OBRAS ILEGAIS NUMA HABITAÇÃO NA RUA DOS 
POÇOS Nº 3, MARINHA GRANDE 

 
477 - Presente requerimento registado sob o n.º E/2204/020, datado de 26/02/2020, através 
do qual o reclamante, Virgílio da Silva Ferreira, residente na Rua dos Poços, n.º 3, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, solicitar que se verifique a legalidade da realização e obras 
na traseira do edifico sito na Rua dos Poços, n.º 3, nomeadamente, alteração de vão de 
janela para vão de porta, execução de escada e construção de arrecadação ao fundo das 
garagens existentes, bem como existência de tanque para lavagem de roupas com descarga 
das águas para vala pública.  
 
Presente parecer técnico datado de 05/07/2021, sobre o assunto, bem como despacho 
proferido em 09/07/2021 pela Presidente da Câmara Municipal, a determinar a realização e 
vistoria, nos termos do disposto nos artigos 93.º, 94.º, 95.º e 96.º do RJUE, para verificação 
do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis às operações urbanísticas, 
bem como para aferir quais as medidas de tutela e restauração da legalidade urbanística 
aplicáveis, ao edifício sito na Rua dos Poços, n.º 3, identificado como sendo propriedade de 
Luís José Nabeiro Cardeira. 
 
Após análise dos elementos, considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
96.º do RJUE, as vistorias ordenadas pela Presidente da Câmara regem-se pelo artigo 90.º, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação 
– RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2015, de 9 de setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21/05, DETERMINAR que Comissão de Vistorias, tenha a 
seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos  
Fiscal Álvaro Letra 
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Membros suplentes: 
Engenheiro Rui Vicente 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Alexandre Fava 
Arquiteta Ana Pinhal   
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
NOTIFICAR o reclamante, bem como o proprietário do imóvel objeto da reclamação 
para estarem presentes na referida vistoria. 
INFORMAR o reclamante, bem como o proprietário do imóvel objeto da reclamação, 
que, nos termos do n.º 3 do art.º 90 do RJUE, até à véspera da vistoria, poderão indicar 
um perito para intervir na realização da vistoria e formular quesitos a que deverão 
responder os técnicos nomeados. 
Nos termos do disposto no n.º 4 e no n.º 5 do artigo 90.º do RJUE, d auto de vistoria 
deve constar obrigatoriamente a identificação do imóvel, a descrição do estado do 
mesmo , incluindo a identificação do seu estado de conservação, apurado através da 
determinação do nível de conservação do imóvel de acordo com o disposto no artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, e na respetiva regulamentação, 
bem como as obras preconizadas e ainda as respostas aos quesitos que sejam 
eventualmente formuladas pelo proprietário do imóvel 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. E/324/2021 - DENÚNCIA DE CONSTRUÇÕES ILEGAIS EM TERRENO SITO NA 
TRAVESSA DA RUA 1, EMBRA, MARINHA GRANDE. 

 
478 - Presente reclamação apresentada juntos dos serviços da PSP, sobre a existência de 
árvores em risco de queda para habitação sita na Travessa da Rua 1, n.º 18, os serviços de 
proteção civil municipal elaboraram relatório de ocorrência em 11/12/200, em que foi 
verificada a existência de 2 eucaliptos de grande porte a pender sobre as habitações, sendo 
que é nesta fase que é apresentada indicação e que as edificações não possuirão qualquer 
tipo d licenciamento camarário. 
 
Presente parecer técnico datado de 13/07/2021, sobre o assunto, bem como despacho 
proferido em 14/07/2021 pela Presidente da Câmara Municipal, a determinar a realização e 
vistoria , nos termos do disposto nos artigos 93.º, 94.º, 95.º e 96.º do RJUE, para verificação 
do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis às operações urbanísticas, 
bem como para aferir quais as medidas de tutela e restauração da legalidade urbanística 
aplicáveis, ao edifício sito na Travessa da Rua 1, Embra, identificado como sendo 
propriedade de Ilidia da Silva Monteiro. 
 
Após análise dos elementos, considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
96.º do RJUE, as vistorias ordenadas pela Presidente da Câmara regem-se pelo artigo 90.º, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação 
– RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2015, de 9 de setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21/05, DETERMINAR que Comissão de Vistorias, tenha a 
seguinte composição: 
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Membros efetivos: 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos  
Fiscal Álvaro Letra 
 
Membros suplentes: 
Engenheiro Rui Vicente 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Alexandre Fava 
Arquiteta Ana Pinhal   
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
NOTIFICAR a proprietária do imóvel objeto da reclamação para estar presente na 
referida vistoria. 
SOLICITAR a colaboração dos serviços da PSP, no sentido de enviarem uma equipa 
que possa acompanhar a Comissão de Vistorias, considerando a prévia atuação dos 
residentes no local aquando da deslocação dos serviços de fiscalização e as ameaças 
à integridade física dos mesmos. 
INFORMAR a proprietária do imóvel objeto da participação da PSP, que, nos termos do 
n.º 3 do art.º 90 do RJUE, até à véspera da vistoria, poderá indicar um perito para 
intervir na realização da vistoria e formular quesitos a que deverão responder os 
técnicos nomeados. 
Nos termos do disposto no n.º 4 e no n.º 5 do artigo 90.º do RJUE, do auto de vistoria 
deve constar obrigatoriamente a identificação do imóvel, a descrição do estado do 
mesmo , incluindo a identificação do seu estado de conservação, apurado através da 
determinação do nível de conservação do imóvel de acordo com o disposto no artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, e na respetiva regulamentação, 
bem como as obras preconizadas e ainda as respostas aos quesitos que sejam 
eventualmente formuladas pela proprietária do imóvel. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. E/5300/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA – E-REDES, 
DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A. 

 
479 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/4446/2021, datado de 
23/04/2021 apresentado por E-REDES, DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A., com o 
NIPC 504394029, para abertura e fecho de vala, para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes a Reparar definitivamente o cabo de baixa tensão subterrâneo avariado, a levar a 
cabo em Rua 25 de abril, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 01/06/2021, sobre o 
assunto bem como despacho proferido em 11/06/2021 pela Srª Presidente da Câmara. 
 
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: 
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Emitir PARECER FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura e 
fecho de vala numa extensão de cerca de 415,00 metros para realização de trabalhos 
em subsolo, referentes a Reparar definitivamente o cabo de baixa tensão subterrâneo 
avariado, a levar a cabo em Rua 25 de abril, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
apresentado por E-REDES, DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A., com o NIPC 
504394029, com os seguintes condicionalismos: 
a) Todos 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. 
 
 

 

DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 

 

OBRAS MUNICIPAIS 

 

24. "REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E 

TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 1 – CP Nº 39/2020” – APROVAÇÃO DO PLANO 

DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA 
 
480 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pelo consórcio PINTO & BRAZ, 
L. DA/ CIVIBÉRICA – OBRAS CIVIS, S.A., para a execução da obra designada por REDE 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE 
PICASSINOS - FASE 1”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 04PG2021, de 9 de julho, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado se 
encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, sempre 
que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de tarefas 
sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 

 
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 12, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA 
DE PICASSINOS - FASE 1”, em que é cocontratante o consórcio PINTO & BRAZ, L.DA/ 
CIVIBÉRICA – OBRAS CIVIS, SA, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para 
a execução da obra. 
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Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

25. “REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA – PASSAGEM 

– FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA – CONCELHO DA MARINHA GRANDE – CP 

Nº 13/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÚDE EM OBRA. 
 

 

481 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “CONTEC 
- Construção e Engenharia, SA”, para a execução da obra designada por 
“REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA – PASSAGEM – 
FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA – CONCELHO DA MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 05PG2021, de 9 de julho, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado se 
encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, sempre 
que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de tarefas 
sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 
 
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 12, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA – PASSAGEM – 
FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA – CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, em que é 
cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, delibera aprovar o 
Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 

DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 

26. Emissão de licenças do direito de utilização privativa do domínio público 

marítimo 

 

482 - Presente informação nº 1298/2021, do Balcão de Atendimento ao Munícipe, datada de 
14-07-2021, em anexo, com o enquadramento legal respeitante a esta matéria. 
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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, que constam do quadro infra, para o licenciamento de apoio de praia, na Praia 
da Vieira e para escola de formação de desportos aquáticos, na Praia de S. Pedro de Moel.  
 
 

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  
Naufrágil Bar 
Lda 

20 m2 com cadeiras 
e chapéus de sol no 
areal 

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

Praia de S. Pedro de Moel - 
Formação   

alínea b) do nº 3 artigo 3.º  

Tuti Fruti 
Variedades e 
Afins 
Unipessoal, Lda 
(Murillos`s Surf 
& Bodyboard 
Academy) 

Aulas de formação 
de desportos 
aquáticos 

01/07/2021 a 
31/12/2021 

 
 
Considerando que todos os pedidos foram objeto de parecer técnico favorável 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. 
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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 e 
pelo período requerido. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

27. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza cultural em 2021 – 
Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º Janeiro – espetáculos culturais e 
variedades com artistas locais. 

 
483 - Presente deliberação de 15 de março 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 Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/107/2021  501623051 
Sociedade de 

Beneficência e Recreio 1º 
Janeiro 

Espetáculos 
culturais e 

variedades com 
artistas locais até 

final do ano de 2021 

31,3 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1241/2021, de 7 de julho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro, preenche o requisito previsto no 
art.º 6.º do antigo Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a atividade 
anual. 
 
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: 
 
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), 
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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 antigo 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, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito 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 novembro 2020, o qual ainda não 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/107/2021 501623051 

Sociedade de 
Beneficência e 

Recreio 1º 
Janeiro 

Espetáculos 
culturais e 

variedades com 
artistas locais 

até final do ano 
de 2021 

31,3 pontos 
2018/A/

168 
1.000,00 € 
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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. 
 
 
 

28. Candidatura de Leiria a Capital europeia da cultura – Protocolo de cooperação 
no âmbito da rede cultura 2027 

 
484 - Presente I/934/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, que se dá por 
integralmente reproduzida, dando conta do envio de documentação pelo Presidente do 
Conselho Geral da Rede Cultura 2027, relativa à constituição de um Protocolo de 
Cooperação no âmbito da Rede Cultura 2027. (Anexo I). 
 
Presente minuta de Protocolo de Cooperação aprovado em reunião de 08 de junho de 2021 
do Conselho Geral da Rede Cultura 2027 (Anexo II); 
 
Presente programa “Ativar a Candidatura” a desenvolver pelos Municípios outorgantes 
(Anexo III); 
 
Presente mapa de repartição da despesa com o desenvolvimento do Programa “Ativar a 
Candidatura”, sendo no caso específico da Marinha Grande, de 4.917,82€ acrescido de IVA 
(Anexo IV); 
 
Considerando que nos termos do artigo 23.º, n.º 1 e n.º 2, alínea e) do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais publicado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
atual, constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente nos domínios do património, cultura e ciência. 
 
Considerando que, em 22 de fevereiro de 2019, foi subscrito o Manifesto “Rede Cultura 
2027”, documento pelo qual os Municípios outorgantes do presente Protocolo se 
comprometeram a colaborar, com os seus meios próprios, na constituição de uma rede 
alargada de criação e divulgação centrada no conhecimento, na arte e na cultura, 
comprometendo-se ainda a mobilizar as suas estruturas e agentes de forma a participarem 
na preparação e apresentação do programa da candidatura de Leiria a Capital Europeia da 
Cultura 2027. 
 
Considerando que nos anos de 2019 e 2020 a colaboração entre os municípios outorgantes 
foi desenvolvida através de um modelo não institucional de cooperação informal, assumindo 
essencialmente o Município de Leiria a despesa com o funcionamento da Rede; 
 
Considerando que foi reconhecido pelos municípios outorgantes, integrantes da Rede 
Cultura 2027, que se impunha a procura de uma estrutura suscetível de proporcionar ganhos 
de economia, eficiência e eficácia, pelo que foram desenvolvidos junto dos respetivos órgãos 
municipais os procedimentos administrativos necessários à constituição de uma cooperativa 
do ramo cultural, designada de “REDE CULTURA 2027 LEIRIA - Cooperativa de 
Responsabilidade Limitada”; 
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Considerando que o processo de constituição teve previamente de ser sujeito a fiscalização 
prévia pelo Tribunal de Contas nos termos do disposto no artigo 23.º, n.ºs 1 e 2, ex vi o artigo 
58.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico da atividade 
empresarial local e das participações locais; 
 
Considerando que os municípios que integram a Rede Cultura 2027 foram notificados do 
Acórdão do Tribunal de Contas n.º 7/2021, proferido em Sessão de Subsecção da 1.ª 
Secção, de 22 de março de 2021, que recusou o visto à constituição da cooperativa "Rede 
Cultura 2027"; 
 
Considerando que o mesmo Acórdão prevê a possibilidade da colaboração em rede entre os 
municípios ser desenvolvida através de modelos não institucionais que compreendam a 
cooperação contratualizada ou informal e a constituição de órgãos que permitam a gestão 
direta de serviços que iriam constituir o objeto social da régie cooperativa; 
 
Considerando ainda que é intenção dos municípios outorgantes aprofundar as sinergias e 
vias de colaboração que têm vindo a resultar de forma muito evidente da Rede Cultura 2027, 
pretendendo-se continuar a reforçar o modelo relacional entre os integrantes através de um 
modelo não institucional contratualizado que seja um acréscimo ao atual modelo não 
institucional informal; 
 
Considerando que se encontravam previstas um conjunto de atividades de índole cultural 
cuja realização é de todo o interesse manter, pese embora o facto dos eventos e atividades 
culturais terem sido altamente afetadas devido ao período envolvente.  
 
Considerando que se encontram fixadas ações que os municípios outorgantes pretendem 
desenvolver em rede, com a coordenação dos órgãos e serviços do Município de Leiria, 
repartindo entre si o valor da despesa a que houver lugar. 
 
Considerando por fim que a cooperação no âmbito da Rede Cultura 2027, é de elevado 
interesse cultural para a Região de Leiria e, especificamente, para o concelho da Marinha 
Grande. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, no âmbito das 
competências ao nível do apoio ao desenvolvimento de atividades de natureza 
cultural, aprovar o Protocolo de Cooperação no âmbito da Rede Cultura 2027. 
 
Mais delibera aprovar a minuta de Protocolo de Cooperação no Âmbito da Rede 
Cultura, em anexo à presente deliberação. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
 

29. Candidatura de Leiria a Capital europeia da cultura – Acordo de constituição de 
entidades adjudicantes 

 
485 - Presente I1295/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, que se dá por 
integralmente reproduzida, dando conta do envio de documentação pelo Presidente do 
Conselho Geral da Rede Cultura 2027, relativo ao Acordo de Entidades Adjudicantes. (Anexo 
I). 
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Presente Acordo para a constituição de Agrupamentos de Entidades Adjudicantes e 
respetivos documentos complementares (Anexo II); 
 
Presente Chave de Distribuição dos compromissos financeiros calculado em função da 
percentagem de população de cada município. (Anexo III) 
 
Considerando que nos termos do artigo 23.º, n.º 1 e n.º 2, alínea e) do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais publicado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
atual, constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente nos domínios do património, cultura e ciência. 
 
Considerando ainda que é intenção dos municípios outorgantes aprofundar as sinergias e 
vias de colaboração que têm vindo a resultar de forma muito evidente da Rede Cultura 2027, 
pretendendo-se continuar a reforçar o modelo relacional entre os integrantes através de um 
modelo não institucional contratualizado que seja um acréscimo ao atual modelo não 
institucional informal; 
 
Considerando que se encontravam previstas um conjunto de atividades de índole cultural 
cuja realização é de todo o interesse manter, pese embora o facto dos eventos e atividades 
culturais terem sido altamente afetadas devido ao período envolvente.  
 
Considerando que se encontram fixadas ações que os municípios outorgantes pretendem 
desenvolver em rede, com a coordenação dos órgãos e serviços do Município de Leiria, 
repartindo entre si o valor da despesa a que houver lugar. 
 
Considerando que a cooperação no âmbito da Rede Cultura 2027, é de elevado interesse 
cultural para a Região de Leiria e, especificamente, para o concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que será celebrado entre os Município outorgantes o PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA REDE CULTURA 2027, que estabelece, na respetiva 
cláusula quinta, n.º 2, que: “Para efeitos de realização da despesa e sem prejuízo dos 
projetos a suportar diretamente pelo Município de Leiria ou por qualquer dos Municípios 
Outorgantes, os Municípios Outorgantes podem, sempre que se justificar, constituir um 
agrupamento de entidades adjudicantes nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
39.º do Código da Contratação Pública, sendo o Município de Leiria o representante do 
agrupamento para efeitos do disposto no n.º 2 do mesmo artigo.” 
 
Considerando que o referido artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas até à aprovação da 
Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020, de 19 de março (“CCP”) prevê que 
várias entidades adjudicantes se podem associar com vista à celebração de contratos cuja 
execução seja do interesse de todos; 
 
Considerando por fim que os Municípios outorgantes do presente Acordo pretendem 
desenvolver as ações constantes do Programa “ATIVAR A CANDIDATURA” anexo ao 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA REDE CULTURA 2027 através de um 
único procedimento, em agrupamento, e com a despesa repartida; 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, no âmbito das 
competências ao nível do apoio ao desenvolvimento de atividades de natureza  



 

Página 48 de 68 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 23 

 
 
 
 
 
 
 
cultural, aprovar o Acordo para a constituição de Agrupamentos de Entidades 
Adjudicantes e respetivos documentos complementares. 
 
Mais delibera aprovar a minuta de Acordo para a constituição de Agrupamentos de 
Entidades Adjudicantes e respetivos documentos complementares, em anexo à 
presente deliberação. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
 

ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

30. Contrato de comodato entre Município da Marinha Grande e Sport Lisboa 
Marinha 

 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra informou que se trata de uma proposta por 25 anos e que o 
SLM pretende fazer alguns investimentos de avultados valores. 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse que deve ser acautelado que o SLM tenha 
algum apoio técnico para que o que tem lá construído e os melhoramentos que pretendem 
fazer, cumpram as regras urbanísticas. Deve assim, ser feita uma vistoria, antes do início do 
contrato de comodato, para sabermos o que está lá e essa vistoria deve depois acompanhar 
a firmação do contrato. 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra informou que reuniram com o clube para acordarem o prazo 
para o comodato. Sempre que nos solicitam, nós estamos sempre disponíveis para dar apoio 
técnico. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho disse terem analisado os documentos e que 
concordam com o prazo do comodato de 25 anos. Espera que o clube seja devidamente 
apoiado e acarinhado. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
486 - Presente informação I/1270/2021, 12 de julho, que se dá por integralmente 
reproduzida, na qual se pretende formalizar um contrato, ou outra forma jurídica, com o Sport 
Lisboa Marinha que permita, legitimamente, utilizar o equipamento municipal para o exercício 
das suas atividades de caráter desportivo. 
 
Considerando que a forma jurídica mais adequada para a formalização deste acordo é o 
contrato de comodato; 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande é legítimo proprietário do prédio registado 
na Conservatória do Registo Predial sob n.º 14501 e inscrito na matriz predial sob os artigos 
urbano n.º 9528 e rústico n.º 9338, com a área total de 21.462,00 m2 
 
Considerando que, desde a sua criação 1 de janeiro de 1939, o Sport Lisboa Marinha utiliza 
os terrenos acima descritos, para a dinamização e desenvolvimento das suas atividades ao 
longo dos anos, designadamente o Futebol, Ténis de Mesa, Voleibol, Andebol, Basquetebol, 
Atletismo, Ciclismo e Patinagem, mantendo destas, atualmente o Futebol. 
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Considerando que em 02 de agosto de 2002, foi celebrada a escritura 11/2002 de permuta, 
renúncia à hipoteca e quitação, entre o Município da Marinha Grande e Caixa Geral de 
Depósitos, respeitante a “prédio misto no lugar da Ordem, composto por seis edifício fabris 
destinado à indústria cerâmica, onde se instalou forno, estufa, chaminé, edifícios de rés-do-
chão e primeiro andar, destinado a escritório, balneários e refeitório e logradouros utilizados 
em estaleiro e parques e, ainda, pousio reunido ao campo de jogos do Sport Lisboa e 
Marinha”. 
 
Considerando que os municípios dispõem de atribuições nos domínios da Educação, 
Desporto e Tempos Livres, nos termos das alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais publicado em anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação atual. 
 
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;  
 
Considerando ainda que compete aos municípios gerir instalações integradas no património 
do município, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e delibera, no uso das 
competências previstas nas alíneas u) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação atual ceder: 
 
- O imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial sob n.º 14501 e inscrito na 
matriz predial sob os artigos urbano n.º 9528 e rústico n.º 9338, a favor do Município 
da Marinha Grande, sito no Campo de Jogos da Ordem, Ordem, freguesia da Marinha 
Grande e concelho da Marinha Grande, com a área calculada de 21.462,00 m2, ao Sport 
Lisboa Marinha, com o NIPC 501219340, através da celebração de um contrato de 
comodato, cuja minuta se anexa, por um período de 25 (vinte e cinco) anos, 
traduzindo-se num benefício mensal avaliado em cerca de 440,00€, correspondendo a 
um total anual de 5.280,00€. 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta de contrato de comodato em 
anexo, a celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta 
parceria. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

31. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza desportiva em 2021 –
Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro – BTT 

 
487 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
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  
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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/10044/2020  501623051 
Sociedade de Beneficência 

e Recreio 1º Janeiro 
 

BTT 27,8 pontos 

 
 
Presente informação com n.º de registo I/1240/2021, de 7 de julho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro, preenche os requisitos previstos no 
art.º 6.º do antigo Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o BTT. 
 
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: 
 
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/189; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
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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, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

32. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza desportiva em 2021 –
Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro – Concurso de pesca 
desportiva 
 

 

488 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
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/10044/2020  501623051 
Sociedade de Beneficência e 

Recreio 1º Janeiro 
Concurso de pesca 

desportiva 
27,8 pontos 

 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10044/202
0 

50162305
1 

Sociedade de 
Beneficência e 

Recreio 1º Janeiro 
BTT 27,8 pontos 2018/A/189 500,00€ 
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Presente informação com n.º de registo I/1230/2021, de 6 de julho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro, preenche os requisitos previstos no 
art.º 6.º do antigo Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o concurso 
de pesca desportiva. 
 
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: 
 
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/189; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
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, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10044/2020 501623051 

Sociedade de 
Beneficência e 

Recreio 1º 
Janeiro 

Concurso de 
pesca 
desportiva 

27,8 pontos 2018/A/189 500,00€ 
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“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
 
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
33. Proposta de atribuição de apoio a entidade de natureza social em 2021 –

Comissão de Reformados e Pensionistas e Idosos – programa 60+ 
 
489 - Presente deliberação de 14 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do 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 Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10388/2020  506171795 
Comissão de Reformados e 

Pensionistas e Idosos 

 
Programa 60+ 

 
28,8 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1183/2021, de 29 de junho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a Comissão de Reformados e Pensionistas e Idosos, preenche os requisitos previstos 
no art.º 6.º do antigo Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o 
programa 60+. 
 
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: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
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Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
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, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito 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 novembro 2020, o qual ainda não 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/10388/2020 506171795 

Comissão de 
Reformados e 
Pensionistas e 

Idosos da 
Freguesia de 

Vieira de Leiria 

Programa 
60+ 

 
28,8 pontos 2018/A/89 3.000,00€ 
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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. 
 

 
34. Revisão do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na Rua Prof. 

Melo Vieira, bloco 7, 2.º esq, Casal de Malta - Marinha Grande, por motivo de 
alteração nos rendimentos auferidos pelo agregado familiar 

 
490 - Presente informação n.º 1264 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
12 de julho, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da 
renda mensal da habitação em epígrafe. 
 
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n. º2 do art.º 27.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande 
e a alínea a) do n.º1 do artigo 23.º da Lei n.º81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação 
atual, há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de ocorrência; 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando ainda que, de acordo com o n.º 2, do artigo 26.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
a renda em regime de arrendamento apoiado não pode ser de valor inferior a 1% do 
indexante dos apoios sociais (I.A.S) vigente em cada momento. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n. º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
atual e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na 
sua redação atual proceder à revisão do valor da renda do inquilino residente na 
fração identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro 
seguinte: 
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MORADOR Andar/Bloco DATA 
CONTRAT

O 

RENDA/21 
(julho) 

RENDA/21 
(setembro) 

Rua Prof. Melo Vieira 2.ºEsq, Bloco 7 09/03/2020 18,81€ 4,39€ 

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

35. Adenda ao contrato-programa 02-2020 DDC – Rotary Club da Marinha Grande – 
Projeto Todos pela Marinha - a Marinha por Todos - Prorrogação de prazo até 
31 de dezembro de 2021 
 

491 - Presente deliberação de câmara de 18 de junho de 2020, relativa ao apoio financeiro 
para a execução do Projeto Todos pela Marinha- a Marinha por Todos, no valor de 
44.800,00€, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra. 
 
Presente Contrato-Programa celerado em 24 de junho de 2020, entre a entidade Rotary 
Club da Marinha Grande e o Município da Marinha Grande, registado com o n.º 02-2020-
DDC. 
 
Presente requerimento do Rotary Club da Marinha Grande, com o número de registo n.º 
7442, datado de 30 de junho de 2021, a solicitar prorrogação de prazo de execução do 
Projeto até 31 de dezembro de 2021. 
 
Presente informação n.º 1271/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, a propor 
a celebração de Adenda ao Contrato-Programa, nomeadamente nova redação da Cláusula 
1.ª e do n.º 1 da Cláusula 4.ª do Contrato-Programa, fundamentada pelo enquadramento 
do pedido, apresentado pela entidade, no que concerne à prorrogação do termo de 
execução do Projeto Todos Pela Marinha- a Marinha Por Todos, até 31 de dezembro de 
2021. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da 
educação, cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das 
alíneas d), e), f), 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 ou outras de 
interesse municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades 
legalmente existentes nos termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
supracitada; 
 
Considerando que nos termos da cláusula 7.ª do contrato programa “qualquer alteração ou 
adaptação ao presente contrato carece de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar 
por escrito” é admissível o direito à revisão do contrato programa, contudo carece de acordo 
prévio e escrito entre as partes. 
 
Considerando que a entidade interessada na revisão do contrato envia às demais partes 
outorgantes uma proposta fundamentada, donde conste expressamente a sua pretensão. 
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Considerando que competiu à Câmara Municipal a aprovação em minuta do contrato 
programa e por isso também compete a este órgão qualquer adenda ao mesmo. 
 
Assim, a Câmara Municipal ao abrigo das competências conferidas pela alínea u) do 
n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera aprovar a segunda adenda ao 
contrato programa celebrado a 24 de junho de 2020, entre o Município da Marinha 
Grande e o Rotary Club da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal delibera, em consequência, aprovar a minuta da segunda 
adenda ao contrato de programa, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

36. Requalificação da rua da panificadora (fase 1 e fase 3) - Concurso público n.º 
02/2014. RECEÇÃO DEFINITIVA 

 
492 - Presente Auto de Receção Definitiva da obra “Requalificação da rua da panificadora 
(fase 1 e fase 3)”, adjudicada por despacho, de dez de abril de dois mil e catorze, à empresa 
“CONTEC – Construções e Engenharia, SA”. 
 
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 
definitivamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

37. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n.º 
05/2018. RECEÇÃO PROVISÓRIA 

 
493 - Presente Auto de Receção Provisória da obra de “Requalificação/Ampliação da Escola 
Básica da Moita”, adjudicada por deliberação de Câmara, de 23 de julho de 2018, à empresa 
“Arlindo Lopes Dias, Unipessoal, Ld.ª”, pelo valor de 394.999,99€ (trezentos e noventa e 
quatro mil, novecentos e noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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38. Execução de ramais domiciliários domésticos e pluviais, no concelho da 
Marinha Grande - 2021- Concurso público n.º 09/2021. Concurso deserto 

 
494 - Por deliberação camarária, de 26 de abril de 2021, foi determinada a realização de 
procedimento de concurso público para adjudicação da obra de “Execução de ramais 
domiciliários domésticos e pluviais, no concelho da Marinha Grande - 2021”. 
 
De acordo com o relatório de análise de 09 de julho de 2021, que fica anexo e se dá por 
integralmente reproduzido, é proposta a anulação do concurso por este se encontrar deserto. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aquele relatório e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dele constantes, delibera, de acordo com os artigos 
148.º, n.º 4; 79.º, n.º 1, alínea b) e 80.º, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
• não haver lugar à adjudicação, com a consequente extinção do procedimento de 
formação de contrato público relativo à empreitada “Execução de ramais domiciliários 
domésticos e pluviais, no concelho da Marinha Grande - 2021” e a revogação da 
decisão de contratar de 26 de abril de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

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

 
 
495 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Reparações e 
sistemas de AVAC - Centro Empresarial da Marinha Grande”, constituído por relatórios 
preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente M. Marques 
Crespo, Ld.ª, pelo valor de 42.510,08€ (quarenta e dois mil, quinhentos e dez euros e oito 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 90 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 “M. Marques Crespo, 
Ld.ª”, pelo valor 42.510,08€ (quarenta e dois mil, quinhentos e dez euros e oito 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 90 dias, a 
empreitada de “Reparações e sistemas de AVAC - Centro Empresarial da Marinha 
Grande”, 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 o eng.º Jorge Junqueira, 
coadjuvado pelo eng.º Telmo Faria, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos  
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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. 
 
 

40. Requalificação da rua das Laranjeiras - Concurso público n.º 13/2013. 
RECEÇÃO DEFINITIVA 

 
496 - Presente Auto de Receção Definitiva da obra “Requalificação da rua das Laranjeiras”, 
adjudicada por despacho, de oito de abril de dois mil e catorze, à empresa “CONTEC – 
Construções e Engenharia, SA”. 
 
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 
definitivamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

41. Loteamento com obras de urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta - 
Concurso público n.º 16/2021. Alteração do júri. 

 
497 - Considerando que na deliberação de abertura do procedimento identificado em 
epígrafe o júri tinha a seguinte constituição: 
Efetivos: 

- eng.º Rui Vicente – Presidente; 
- eng.ª Maria João Oliveira - Substitui o Presidente; 
- arq.ª Isabel Alves – Vogal. 
Suplentes: 
- arq.º Miguel Figueiredo; 
- arq.º Mauro Oliveira. 

 
Considerando que o júri designado, atualmente, não dispõe de quórum para o seu 
funcionamento, por motivos de ausência e férias de alguns dos seus membros, torna-se 
necessário designar novo júri para condução do processo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, nos termos conjugados do artigo 67.º, n.º 1, 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, aprova a alteração da composição do júri do procedimento que passa a 
ter seguinte composição:  
 

Efetivos: 

- eng.ª Maria João Oliveira – Presidente; 

- arq.ª Isabel Alves- Substitui o Presidente; 

- arq.º Alexandre Fava – Vogal. 

 



 

Página 60 de 68 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

Suplentes: 

- arq.ª Andreia Nobre; 

- eng.ª Tânia Dimas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

 

APOIO JURÍDICO 

 

42. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – 

Pedido de Indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco sito frente 

ao n.º 7 da Rua Popular, freguesia da Marinha Grande       

 

  498 - Presente Informação Jurídica n.º 1246/2021, de 08.07.2021, a qual conclui que se 

encontram preenchidos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual por facto 

ilícito do Município da Marinha Grande; 

 
Presente E/5860/2021, de 25.05.2021 – resposta da requerente ao ofício n.º 1767/2021; 
 
Presente ofício n.º 1767/2021, de 07.05.2021 solicitando elementos instrutórios à requerente; 
 
Presente Informação da DQV - Área de conservação e renovação das infraestruturas de 
saneamento, de 30.04.2021;   
 
Presente Informação da Polícia de Segurança Pública - Esquadra da Marinha Grande, que 
se deslocou ao local, presenciou os danos no veículo automóvel e o buraco sito na Rua 
Popular, freguesia da Marinha Grande - documento com o registo de entrada n.º 3513/2021, 
de 29.03.2021;  
 
Presente requerimento n.º E/2484/2021, enviado via e-mail pela condutora do veículo 
automóvel com a matrícula 04-SF-32, Daniela Filipa Alves Pereira, no âmbito do qual requer 
à Câmara Municipal o pagamento do montante pecuniário despendido com a reparação do 
veículo automóvel, tendo em conta que no dia 01.03.2021 este passou por cima de um 
buraco, não sinalizado, existente frente ao n.º 7 da Rua Popular, freguesia da Marinha 
Grande, quando o conduzia, anexando, para o efeito, imagens quer do dano num pneu quer 
do concreto local da via de circulação viária onde se situava o buraco quer ainda da fatura-
recibo n.º FT 98/4084, emitida em 01.03.2021 pela Sociedade Tecopneus – Técnica, 
Reparação e Montagem de pneus, Lda, em nome de Daniela Filipa Alves Pereira, 
contribuinte n.º 259 218 677, respeitante à reparação do veículo automóvel com a matrícula 
04-SF-32, no montante de 163,00 €, com IVA incluído. 
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação jurídica n.º 1246/2021, de 
08.07.2021, que se dá por reproduzida, delibera indemnizar Daniela Filipa Alves 
Pereira, contribuinte n.º 259 218 677, residente na Rua dos Carvalhos, n.º 2 – Pé da 
Serra, freguesia de Pedreiras, concelho de Porto de Mós, no montante de 163,00 € 
(cento e sessenta e três euros), com IVA incluído, na medida em que se encontram 
reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas 
coletivas públicas, de acordo com o artigo 7.º, do Regime da Responsabilidade Civil  
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Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

43. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - BURACO 
NA RUA DA PANIFICADORA, EM TRAVESSIA DE PEÕES – CONCORRÊNCIA 
DE CULPAS - ALEGAÇÕES – DECISÃO FINAL 

 
 
499 - Presente requerimento de 03-03-2020, de Maria Suzete de Almeida Ferreira, no qual 
requereu o ressarcimento pelos danos causados no seu veículo automóvel marca Hyundai 
Gets, no dia 23 de fevereiro de 2020, por um buraco no pavimento da passadeira existente 
na Rua da Panificadora, junto ao entroncamento com a Rua Alves Redol, na Embra. 
 
Presente participação da PSP que se deslocou ao local do sinistro e descreveu o mesmo nas 
exatas circunstâncias que lhe foram relatadas pelo condutor da viatura. 
 
Presentes informações da DQV-Divisão de Qualidade de Vida que analisou o pedido e se 
pronunciou sobre o mesmo e sobre as características do local do sinistro. 
 
Presente informação jurídica n.º I/493/2021, de 12-03-2021, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas. 
 
Presente deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 12-04-2021, que 
determinou a realização de audiência prévia do interessado, quanto ao projeto de decisão 
final de partilha de responsabilidades na ocorrência dos danos – concorrência de culpas. 
 
Presente notificação da deliberação camarária, feita à interessada, pelo ofício S/1134/2021, 
de 15-04-2021. 
 
Presentes alegações da interessada, nas quais contesta o projeto de decisão quanto à 
concorrência de culpas da condutora alegando que reside na proximidade, passa 
diariamente pelo local e conhecia a existência daquele buraco/anomalia há mais de um mês.  
 
Presente informação jurídica I/1185/2021, de 29-06-2021, que apreciou as alegações e o 
pedido formulado e conclui que em face da prova produzida nos autos, é “…legitimo inferir 
que o facto que atuou como condição do dano não foi unicamente o comportamento 
omissivo do Município da Marinha Grande no âmbito dos seus deveres de vigilância e de 
sinalização do perigo decorrente da existência do buraco, concorrendo igualmente o 
comportamento da própria condutora do veículo que, mesmo sendo conhecedora da 
existência daquele buraco/anomalia no pavimento «há mais de um mês», por ali passar 
diariamente, não terá adequado as características da sua condução às condições concretas 
do troço da via em causa que, conhecia e que, como se comprovou e demonstrou, se tratava 
de uma via com largura de 5m, com boa visibilidade, ladeada de edifícios, junto a um 
entroncamento, seguido de uma travessia de peões e em que se impunha à condutora 
implementar uma velocidade especialmente moderada e uma condução atenta e cuidadosa, 
evitando o embate no buraco e contornando-o, ao invés de passar com a roda do veículo 
sobre o mesmo, com as consequências e os danos reclamados.”. 
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A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes dos pareceres I/493/2021 e I/1185/2021, este último, que apreciou as 
alegações apresentadas e que aqui se dá para todos os legais efeitos, por 
integralmente reproduzido e fixa anexo à ata, delibera: 

1. Declarar a improcedência das alegações apresentadas em sede de audiência 
prévia, fixando a gravidade das culpas na produção dos danos reclamados 
pela lesada, Maria Suzete Almeida Ferreira, em 50% para o Município e 50% 
para a condutora e, em consequência,  

2. Fixar a indemnização a pagar à lesada, no valor de 55,00€ (cinquenta e cinco 

euros), nos termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

44. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – 

Pedido de Indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco sito frente 

ao n.º 24 da Travessa 1º de Maio, freguesia da Marinha Grande         

 

500 - Presente Informação Jurídica n.º 1252/2021, de 08.07.2021, a qual conclui que se 
encontram preenchidos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual por facto 
ilícito do Município da Marinha Grande; 
 
Presente Informação da DQV - Área de conservação e renovação das infraestruturas de 
saneamento, de 23.04.2021 e planta de localização bem como imagens do buraco e da sua 
reparação, fornecidas pela DQV;   
 
Presente Informação da Polícia de Segurança Pública - Esquadra da Marinha Grande, que 
se deslocou ao local, presenciou os danos no veículo automóvel e o buraco sito na Travessa 
1º de Maio, freguesia da Marinha Grande - documento anexo ao pedido indemnizatório com 
o registo de entrada n.º 112/2021, de 04.01.2021; 
  
Presente requerimento n.º E/112/2021, correspondente a requerimento indemnizatório 
subscrito pelo condutor e proprietário do veículo automóvel com a matrícula 58-SJ-19, 
Samuel Bruno da Conceição Cristo, no âmbito do qual requer à Câmara Municipal o 
pagamento do montante pecuniário despendido com a reparação do veículo automóvel, 
tendo em conta que no dia 25.12.2020 este passou por cima de um buraco, não sinalizado, 
existente frente ao n.º 24 da Travessa 1º de Maio, freguesia da Marinha Grande, quando 
nele circulava pelo local, anexando, para o efeito, para além da Participação da PSP – 
Esquadra da Marinha Grande, uma imagem do concreto local da via de circulação viária 
onde se situava o buraco quer ainda a fatura-recibo n.º NVDIO 120/790, emitida em 
28.12.2020 pela Sociedade Gandypneus – Comércio de pneus e assistência técnica, Lda, 
em nome de Samuel Conceição Cristo, contribuinte n.º 207 231 664, respeitante à reparação 
do veículo automóvel com a matrícula 58-SJ-19, no montante de 250,01 €, com IVA incluído. 
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação jurídica n.º 1252/2021, de 
08.07.2021, que se dá por reproduzida, delibera indemnizar Samuel Bruno da 
Conceição Cristo, contribuinte n.º 207 231 664, residente na Rua da Azambuja, n.º 30 – 
1ºDto, freguesia da Marinha Grande, no montante de 250,01 € (duzentos e cinquenta 
euros e um cêntimo), com IVA incluído, na medida em que se encontram reunidos os  



 

Página 63 de 68 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas 
públicas, de acordo com o artigo 7.º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

45. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - BURACO 
NA RUA JOAQUIM TOMÉ FETEIRA, VIEIRA DE LEIRIA – CONCORRÊNCIA DE 
CULPAS – ALEGAÇÕES – DECISÃO FINAL 

 
 
501 - Presentes requerimentos de 17-09-2020 e de 13-01-2021, de João Carlos Venâncio 
Gouveia, em que requer o ressarcimento dos prejuízos causados no seu veículo, quando 
circulava, no dia 28-07-2020, pelas 19H30, na Rua Joaquim Tomé Feteira, em Vieira de 
Leiria e, frente ao edifício com o n.º 59, embateu num buraco no pavimento, não sinalizado, 
tendo sofrido danos no pneu dianteiro esquerdo, que computou no valor total de 530,61€, 
sendo 454,61€ da reparação do veículo e 76,00€ da certidão da participação da GNR. 
 
Presente a certidão da participação de acidente da GNR de Vieira de Leiria. 
 
Presentes informações da DQV-Divisão de Qualidade de Vida que analisou o pedido e se 
pronunciou sobre o mesmo, sobre as anomalias reportadas e sobre a reparação da mesma. 
 
Presente informação jurídica n.º I/330/2021, de 24-02-2021, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas. 
 
Presente deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 15-03-2021, que 
determinou a realização de audiência prévia do interessado, quanto ao projeto de decisão 
final de partilha de responsabilidades na ocorrência dos danos – concorrência de culpas. 
 
Presente notificação da deliberação camarária, feita ao interessado, pelo ofício S/648/2021, 
de 19-03-2021. 
 
Presentes alegações do interessado, nas quais contesta o projeto de decisão quanto à 
concorrência de culpas do condutor e pugna pela assunção total da responsabilidade 
municipal. 
 
Presente informação jurídica I/1162/2021, de 28-06-2021, que apreciou as alegações e o 
pedido formulado e conclui: 
“…que o pedido indemnizatório relativo ao valor pago pela certidão da participação da GNR 
não é indemnizável, na medida em que a junção de tal documento foi da inteira e exclusiva 
opção do requerente exercida junto dos serviços da GNR e não exigida pelos serviços 
municipais, tendo bastado à instrução do processo, uma fotocópia simples da mesma.” 
“…que não foram trazidos ao processo factos novos ou elementos probatórios suscetíveis de 
alterar o sentido do projeto de decisão final constante da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em sua reunião de 15-03-2021, cabendo, a este órgão colegial determinar se a 
gravidade e a proporção (percentagem de 50%) das culpas de cada uma das partes – 
Município e condutor – se afiguram justas e adequadas.”. 
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A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes dos pareceres I/330/2020 e I/1162/2021, este último, que apreciou as 
alegações apresentadas e que aqui se dá para todos os legais efeitos, por 
integralmente reproduzido e fixa anexo à ata, delibera: 

1. Declarar a improcedência das alegações apresentadas em sede de audiência 
prévia quanto ao valor da indemnização pretendida, na qual não se inclui o 
valor pago pela certidão da participação da GNR, no montante de 76,00€, por 
não exigida pela Câmara Municipal; 

2. Fixar a gravidade das culpas na produção dos danos reclamados pelo lesado, 
João Carlos Venâncio Gouveia, em 50% para o Município e 50% para o 
condutor e, em consequência,  

3. Fixar a indemnização a pagar ao lesado, no montante de 227,31€ (duzentos e 

vinte sete euros e trinta e um cêntimos), nos termos do disposto no art.º 4.º da 

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro; 

4. Notificar o requerente para, aquando do recebimento do montante da 

indemnização, exibir o original do documento comprovativo do pagamento da 

fatura SEC120/169, de 04-08-2020, no valor de 454,61€. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

46. HABITAÇÃO SOCIAL - PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 4, 3º DTO, CASAL 

DO MALTA - VIOLAÇÃO DE DIVERSOS DEVERES DO ARRENDATÁRIO: 

RENDAS EM ATRASO, AUSÊNCIA DE HIGIENE, SALUBRIDADE E SEGURANÇA 

DA HABITAÇÃO E OUTROS – NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUDIÊNCIA 

PRÉVIA DO ARRENDATÁRIO-   DECISÃO FINAL 

 

502 - Presentes Informações n.º s 1005/2018 da DCD (Divisão de Cidadania e 
Desenvolvimento), n.º 106/2019 e n.º 191/2020 da DDC (Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania) e processo administrativo da DDC enviado à DJA, respeitante à gestão do 
locado, relatando diversos incumprimentos contratuais por parte do arrendatário Hélder Filipe 
Pereira Marques, os quais vêm ocorrendo há já vários anos, e propondo a resolução do 
contrato de arrendamento. 
 
Presente I/1476/2020 da Divisão Jurídica e de Apoio, de 25.08.2020, que aqui se dá, para 
todos os legais efeitos, como integralmente reproduzida, que apreciou os factos e as provas 
existentes e conclui que se encontram preenchidos os requisitos legais e regulamentares 
para a resolução do contrato de arrendamento 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal, de 07 de outubro de 2020, que aprovou o projeto 
de resolução do contrato de arrendamento e determinou a realização de audiência prévia do 
arrendatário. 
 
Presente notificação para exercício de audiência prévia do arrendatário efetuada por edital 
n.º 27/DMC/2020, de 12 de novembro de 2020, afixado quer no Edifício dos Paços do 
Concelho no mesmo dia, quer na porta do locado, no dia 18 de novembro de 2020, bem 
como publicitado no sítio institucional de internet deste Município, em 22 de dezembro de 
2020, não tendo o arrendatário exercido o direito de audiência prévia no prazo que lhe foi 
concedido, prazo esse que expirou no passado dia 07 de janeiro de 2021. 
 



 

Página 65 de 68 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presente I/24/2021 da Divisão Jurídica e de Apoio, de 08.01.2021.  
Presente I/234/2021 da Divisão Jurídica e de Apoio, de 10.02.2021 
Presente I/1248/2021 da Divisão Jurídica e de Apoio, de 08.07.2021 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes na informação I/1476/2020 e considerando que: 
 

1. Hélder Filipe Pereira Marques tem violado, de forma reiterada e grave, vários 
deveres legais e regulamentares a que está obrigado, enquanto arrendatário: 

a)   O dever de pagamento atempado da renda, previsto no artigo 1038.º, alínea a) do 
Código Civil e na alínea j) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, de 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande; 

b)   O dever de apresentar justificação válida e documentalmente fundamentada, em 
caso de acumulação de vários meses em dívida, previsto na alínea k) do mesmo 
n.º 1 do art.º 29.º do referido Regulamento Municipal; 

c)  O dever de garantir o bom estado de conservação do mobiliário existente no fogo e 
o dever de garantir uma correta utilização das chaves do fogo previstos, 
respetivamente, nas alíneas g) e t) do mesmo n.º 1 do art.º 29.º do referido 
Regulamento Municipal; 

d) O dever de manter a habitação em bom estado de conservação, de higiene, de 
salubridade e de segurança e o dever de manter em boas condições de limpeza, de 
organização e de conservação o espaço interior e exterior da habitação e/ou 
espaços comuns do prédio, previstos, respetivamente, nas alíneas l) e m) do 
mesmo n.º 1 do art.º 29.º do referido Regulamento Municipal. 

 
O incumprimento destes deveres por parte do arrendatário constitui fundamento para a 
resolução do contrato de arrendamento, pelo Município, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 81/2014, de 19.12 e do n.º 4 do artigo 29.º e das alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 32.º, 
do já mencionado Regulamento Municipal. 

2. Foram concedidas ao arrendatário várias oportunidades para regularizar a situação 
da dívida respeitante às rendas em atraso, designadamente através de várias 
notificações que lhe foram enviadas, todavia não só não cumpriu nenhuma dessas 
notificações, como foi aumentando o valor da dívida. 

3. O arrendatário nem paga a renda da habitação ao Município, desde julho de 2016 
nem apresenta, para o efeito, qualquer justificação, facto que torna inexigível ao 
Município a manutenção do contrato de arrendamento, nos termos do n.º 3 do artigo 
1083.º do Código Civil. 

4. Apesar das diversas tentativas de contacto com o arrendatário, por parte dos 
serviços da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, quer por correio postal 
convocando-o para comparecer nos serviços, quer por telefone, quer ainda em 
deslocações ao prédio onde habita, este há mais de dois anos que não se encontra 
contactável e, de acordo com informações recolhidas pela DDC junto de vizinhos, 
nunca se encontra no locado durante o dia.  

5. O locado não possui instalado o contador de distribuição de água desde 09.05.2019 
nem possui fechadura, encontrando-se acessível à entrada e permanência de 
terceiros, configurando tal circunstância um problema de segurança quer para a 
habitação quer para o próprio prédio e seus moradores. 

6. O locado apresenta-se permanentemente desorganizado, “sendo visível lixo, roupas, 
calçado etc amontoado e espalhado pelo chão”, existindo falta de higiene e cheiro 
nauseabundo proveniente do seu interior e detetável logo no patamar comum do 
prédio. 
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7. O arrendatário não apresentou quaisquer alegações no prazo de audiência prévia 
que lhe foi concedido.  

 
Delibera, pelas razões de facto e de direito expostas e ao abrigo da competência 
conferida pelo n.º 2 do art.º 32.º do mesmo Regulamento, resolver o contrato de 
arrendamento titulado pelo arrendatário Hélder Filipe Pereira Marques, respeitante ao 
terceiro andar direito do bloco quatro, sito na Praceta da Liberdade, Casal do Malta, 
freguesia da Marinha Grande. 
 
Fixa em 30 dias úteis (contados do dia útil seguinte às afixações do edital ou da sua 
publicitação no sítio institucional de Internet do Município, consoante o que ocorrer 
em último lugar) o prazo para que o mesmo proceda à desocupação do referido 
terceiro andar direito e à entrega voluntária deste e das respetivas chaves, na Divisão 
de Desenvolvimento da Cidadania desta Câmara Municipal.  
 
Fica ainda notificado de que, nos termos do n.º 3 do art.º 30.º e dos nºs. 3 a 5 do art.º 
32.º, todos do já citado Regulamento:  
 
a) O direito de resolução do contrato de arrendamento não caduca mesmo que o 

arrendatário ponha fim às causas, acima elencadas, que fundamentam a decisão 
de resolução contratual. 

b) O incumprimento voluntário da obrigação de desocupação e entrega da habitação 
no supra prazo fixado, terá por consequência a tomada de posse da habitação, 
pelo Município, considerando-se abandonados a favor deste, quaisquer bens 
móveis deixados na mesma e que não sejam reclamados no prazo máximo de 60 
dias contados da tomada de posse, sem direito do arrendatário a qualquer 
indemnização.  

c) Ao Município assiste o direito a ser ressarcido das despesas efetuadas com a 
realização de obras necessárias à reposição da habitação nas condições em que 
se encontrava, à data da celebração do contrato, decorrentes de eventuais danos 
que se venham a verificar no locado, após a resolução do contrato. 

d) A decisão final de resolução do contrato de arrendamento é suscetível de 
impugnação perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. 

 
A presente deliberação deverá ser notificada ao arrendatário Hélder Filipe Pereira 
Marques, por edital, nos termos conjugados dos n.ºs 3 e 4 do artigo 32º do referido 
Regulamento Municipal e alínea d) n.º 1 do artigo 112º do Código do Procedimento 
Administrativo. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

47. RECLAMAÇÕES DE UTENTES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA 
VIEIRA – CONTRATO DE CONCESSÃO VIGENTE – VISTORIAS REALIZADAS E 
SUPRIMENTO DE ANOMALIAS E IRREGULARIDADES – APRECIAÇÃO 
JURIDICA - NOTIFICAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO 

 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse que a proposta é para deliberar notificar o 
concessionário e questionou se esta não é uma competência da Sra. Presidente. 
 
Ao que a Sra. Presidente respondeu que é uma competência do órgão. 
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A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse ainda que houve algumas melhorias face à 
última deliberação, mas os pontos críticos continuam lá, bem como as questões principais 
relativas à saúde pública, estão todas por resolver.  
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho mostrou-se seriamente preocupada, além das 
questões levantadas pela Sra. Vereadora Ana, com as questões de segurança do parque de 
campismo mencionadas na informação da proteção civil. Não se percebe se o 
concessionário está a dar cumprimento ao tarifário que aplica aos utilizadores, porque 
resolveu fazer o corte dos pinheiros, a forma pouco cordial com que trata os utilizadores, 
enfim…não lhe parece nada que esteja no bom caminho toda esta situação.  
Esteve lá e veio muita desiludida com tudo o que viu, num parque de campismo que é do 
Município. Também a autarquia tem muito a investir naquelas instalações. 
 
Houve uma troca de palavras entre todos. 
 
A Sra. Presidente referiu que face ao que foi dito pelos Srs. Vereadores sobre este 
ponto e às questões levantadas, anunciou a retirada do ponto e disse que o assunto 
vai ser reagendado para a próxima reunião. 
 
 
 
10. Req.º nº 442/21, datado de 16/06/2011 - Proc.º n.º 137/21, datado de 16/06/2021 - 
Morais Matias, S.A. 
 
 

A Sra. Presidente, antes de terminar a reunião, retomou novamente a discussão do ponto 
10, com a presença da Dr.ª Inês Marrazes, Chefe da Divisão de Gestão do Território que deu 
a conhecer aos Srs. Vereadores a planta do prédio referente à operação de destaque e 
prestou os devidos esclarecimentos técnicos. 
 
Os Srs. Vereadores solicitaram o envio da planta e a Sr.ª Presidente colocou a votação 
a seguinte proposta: 
 
503 - Presente requerimento n.º 442/21, datado de 2021/06/16, constante do processo 
camarário n.º 137/21, apresentado por Morais Matias, S.A., com o NIPC 500197024, com 
sede em travessa José Domingues Eduardo, n.º 2, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao “Pedido de emissão de certidão de destaque de parcela”, a incidir sobre o prédio 
urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 19386 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20863-P, com a área de 6.210,00m2, 
localizado em Travessa José Domingues Eduardo, n.º 2, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, nos termos previstos no n.º 10 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/06/24, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento da operação de destaque 
requerida, bem como à emissão da respetiva certidão comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, bem como o referido parecer técnico datado de 2021/06/24, 
a Câmara delibera: 
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DEFERIR a operação de destaque em referência, por se encontrarem reunidas as 
condições expressas no n.º 10 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado o prédio se situar 
em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes da operação de destaque, 
confrontarem com arruamentos públicos. 
 
Mais delibera MANDAR EMITIR a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo 
predial, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE, devendo nela constar a 
obrigatoriedade de inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes 
do destaque, por um período de 10 anos contados da data do mesmo, nos termos do 
n.º 6 e n.º 7 do citado artigo 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou comunicada 
qualquer obra de construção nessas parcelas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 
 
 
E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18h20 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, Paula Cristina Ascenso Moreira, técnica 
superior, 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.  

 


