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

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
    

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

 

 
  

 
 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. Virgílio Sousa Gregório – pretende falar sobre vários assuntos do concelho. 
 

2. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende resposta aos assuntos expostos Processo 
423/2020. 
 

3. Sr. Vítor Manuel Moreira Grenha – pretende saber o ponto de situação dos procºs 
56/19, 365/19, 367/19 e 60/21. 

 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 12, da reunião extraordinária realizada no dia 20 de abril de 
2021 

 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

2. Proposta de Celebração de Protocolo com a Caixa de Crédito Agrícola de Leiria para 
colocação de uma Caixa ATM no Centro Empresarial da Marinha Grande 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 31 de agosto de 2021 
4. Transferência de competências para os municípios no âmbito do estacionamento 

público – Abertura de conta bancária 
5.  13.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais 2021 - 4.ª Revisão 
6. Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 

compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual – 4.ª Revisão aos 
Instrumentos Previsionais de 2021  

 
PATRIMÓNIO 

7. Proposta de aquisição de prédio urbano – Edifício Morais Matias 
8. Proposta de alienação de terreno – ACM 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

9. PC 98/2020 - SIMO FORM – Empresa de Moldes, Lda. – atribuição de topónimo 
10. E/3156/2021 - Pedido de intervenção no excesso de velocidade, na Rua Principal do 

Pilado - Marinha Grande 
11. E/6109/2021 - Pedido de estacionamento para pessoa portadora de deficiência, na 

Rua D. João Pereira Venâncio - Marinha Grande 
12. E/9200/2021 - SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE E DO ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, BEM COMO DO PARECER DA COMISSÃO 
DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO CENTRO – AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM – GALLO VIDRO 
S.A. 

13. E/9220/2021 - Pedido de alteração de sinalização junto à empresa SOREP na Rua 
Nova da Comeira - Marinha Grande 
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GESTÃO URBANÍSTICA 

14. Req.º n.º 457/21, datado de 2021/06/22 - Proc.º n.º 241/20, datado de 2020/07/29 – 
Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo, Icebel – Comércio de 
Máquinas e desenvolvimento Industrial, S.A. 

15. Req.º nº 789/20, datado de 2020/07/22 - Proc.º n.º 234/20, datado de 2020/07/22 – 
RECICLAUREANO - COMÉRCIO DE SUCATAS, LDA 

16. Req.º nº 1359/20, datado de 2020/12/22 - Proc.º n.º 519/20, datado de 2020/12/22 – 
EENB – EFICIENCIA ENERGETICA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA 

17. Req.º nº 32/21, datado de 2021/01/13 - Proc.º n.º 12/21, datado de 2021/01/13 – 
Nuno Miguel da Silva Rodrigues 

18. Req.º nº 556/21, datado de 2021/07/21 - Proc.º n.º 52/21, datado de 2021/03/10 – 
Cristiana Alberto Anéis e João Ricardo Loureiro Faustino 

19. Req.º n.º 365/21, datado de 2021/05/25 - Proc.º n.º 502/18, datado de 2018/11/22 – 
Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia e Diogo Manuel Rodrigues Garcia 

20. Req.º n.º 539/21, datado de 2021/07/16 - Proc.º n.º 72/19, datado de 2019/02/27 – 
TROCA DE SONHOS, LDA 

21. Req.º n.º 638/21, datado de 2021/08/16 - Proc.º n.º 263/19, datado de 2019/07/24 – 
IMOLAZER-IMOBILIARIA, S.A. 

22. Req.º n.º 270/21, datado de 2021/04/19 - Proc.º n.º 413/19, datado de 2019/11/13 – 
Paulo Jorge Ferreira de Sousa 

23. Req.º n.º 269/21, datado de 2021/04/19 - Proc.º n.º 414/19, datado de 2019/11/13 – 
Paulo Jorge Ferreira de Sousa 

24. Req.º n.º 1975/19, datado de 2019/11/27 - Proc.º n.º 428/19, datado de 2019/11/27 – 
Vítor Manuel Ferreira Lopes 

25. Req.º n.º 179/21, datado de 2021/03/11 - Proc.º n.º 466/19, datado de 2019/12/30 – 
Joni Rocha Vieira e Marisa Ferreira Caetano 

26. Req.º n.º 481/21, datado de 2021/07/02 - Proc.º n.º 40/20, datado de 2020/02/10 – 
Héber Elói Rodrigues 

27. Req.º n.º 669/21, datado de 2021/08/26 - Proc.º n.º 252/20, datado de 2020/07/31 – 
ARMANDO MASCARENHAS MARTINS e REGINA MARIA DA SILVA DOS SANTOS 
MARTINS 

28. Req.º n.º 306/21, datado de 2021/04/30 - Proc.º n.º 270/20, datado de 2020/08/12 – 
Ana Sofia Gomes Alexandre 

29. Req.º n.º 343/21, datado de 2021/05/14 - Proc.º n.º 464/20, datado de 2020/11/12 – 
Mickael Pedrosa Fernandes e Diana Soraia Mendes Pereira 

30. Req.º n.º 658/21, datado de 2021/08/20 - Proc.º n.º 176/21, datado de 2021/07/26 – 
Manuel Azenha Simões 

31. Req.º n.º 106/21, datado de 2021/02/12 - Proc.º n.º 33/21, datado de 2021/02/12 – 
ÁLAMO - FERRAMENTAS, UNIPESSOAL LDA 

32. Req.º n.º 681/21, datado de 2021/08/31 - Proc.º n.º 282/15, datado de 2015/08/14 – 
MARIA ISABEL MALAQUIAS VIEIRA 

33. Req.º n.º 657/21, datado de 2021/08/20 - Proc.º n.º 520/16, datado de 2016/12/20 – 
ALFREDO TOMÉ DINIZ 

34. Req.º n.º 675/21, datado de 2021/08/27 - Proc.º n.º 110/2021, datado de 2021/08/27 
– MARTA MONTEIRO GREGÓRIO 

35. Req.º n.º 584/21, datado de 2021/07/28 - Proc.º n.º 180/21, datado de 2021/07/28 – 
LÍGIA MANUELA BERNARDO RITO SOARES 

36. E/11675/2019 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 
VALA PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL - LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

37. E/6280/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE VALA 
PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 
S.A. 
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38. E/6449/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE VALA 
PARA REPARAÇÃO DE CABO ELÉTRICO - E-REDES, DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, 
S.A. 

39. E/8474/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE VALA 
PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL - LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 

40. Atribuição de suplemento de penosidade e insalubridade – Artigo 24.º da Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro 

41. 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal 2021 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

42. PROPOSTA DE ADMISSÃO E ATRIBUIÇÃO DO APOIO FINANCEIRO. REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO 

(RMAA) – CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE – RALLYE VIDREIRO CENTRO DE 

PORTUGAL MARINHA GRANDE 2021. 

 
CULTURA 

43. APROVAÇÃO DE PROTOCOLO CIDADES GEMINADAS. MUNICÍPIO DO FUNDÃO, 
MONTEMOR-O-NOVO E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 

44. REVISÃO DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO SITA NA RUA 
ADRIANO MARQUES NOBRE, N.º 6, LOTE 21, CAMARNAL - MARINHA GRANDE, POR 
MOTIVOS DE ALTERAÇÃO NOS RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR. 

45. REVISÃO DO VALOR DA RENDA DA INQUILINA DA ATUAL FRAÇÃO SITA NA RUA PROF. 
MELO VIEIRA, BLOCO 9, 3.º ESQ- MARINHA GRANDE, POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO 
NOS RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR. 

 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

46. ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE O INSTITUTO SUPERIOR D. DINIS E A 
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO 
ÂMBITO DA CANDIDATURA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

47. CONCESSÃO DO CAFÉ BAMBI, EM S. PEDRO DE MOEL – PEDIDO DE PERÍODO DE 

CARÊNCIA NAS RENDAS E DE ALARGAMENTO DO PERÍODO CONTRATUAL – PROJETO 

DE INDEFERIMENTO - AUDIÊNCIA PRÉVIA 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

48. Beneficiações Várias na Escola da Moita – Concurso Público n.º 27 /2021. 
Deliberação inicial. 

49. EMPREITADA DE: Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Concurso 
público n.º 17/2021. ADJUDICAÇÃO 

50. Reabilitação da Rede Viária no Concelho - Concurso público n.º 18/2021. 
Adjudicação. 
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51. EXECUÇÃO DE PASSEIO NA RUA 10 DE JUNHO – Nº 5- CEDÊNCIA DE 20M² DE 
TERRENO DO SR. FERNANDO JOSÉ BATISTA DE SOUSA SANTOS 

52. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS MARINHA 
GRANDE- PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE SILVINO 
RODRIGUES 

53. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS FASE 3/4- 
PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE MARIA DE ASSUNÇÃO 
DA COSTA CORREIA 

54. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS FASE 3/4- 
PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE JOSÉ SIMÕES DA COSTA 

55. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS MARINHA 
GRANDE- PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE ALBERTO 
GASPAR RIBEIRO 

56. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS MARINHA 
GRANDE- PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE ANTÓNIO 
AFONSO MATADO JANEIRO 

57. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS MARINHA 
GRANDE- PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE CARLOS DE 
JESUS GASPAR 

 
 
 

 

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Virgílio Sousa Gregório – inscreveu-se para falar sobre vários assuntos do 
concelho. 
 

Antes de abordar os assuntos, disse que é uma honra poder usar da palavra na 
reunião de Câmara, e não apenas contribuir para um espetáculo mediático. 
Agradeceu o trabalho deste mandato, mas muito mais há a fazer. 
 

→ Cemitérios – referiu o mau aspeto no cemitério de Casal Galego. 

→ Árvores do Tremelgo – algumas sobreviveram, apesar de não tomarem 
conta delas. 

→ Mata – está sem dono, não há aceiros e a vegetação é muita, tem que ser 
limpa. 

→ Cães dos ciganos – há excesso de cães e têm que ter tratamento. Também 
se tem assistido ao crescimento da comunidade cigana no concelho. 

→ Copas das árvores – necessitam de ser cortadas em diversos locais do 
concelho. 

→ Terminou deixando um apelo – que a partir de 26 de setembro o concelho 
melhore e dê gosto aqui habitar, seja qual for a Câmara que seja eleita. 

 
 

2. Sr. Josué Jerónimo Inês – inscreveu-se porque pretende resposta aos assuntos 
expostos Processo 423/2020. 
 
O munícipe não esteve presente. 
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3. Sr. Vítor Manuel Moreira Grenha – inscreveu-se porque pretende saber o ponto de 
situação dos procºs 56/19, 365/19, 367/19 e 60/21. 
 
O munícipe não esteve presente. 
 
  

A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Cemitério de Casal Galego – foi lá com os serviços da Câmara para ver o que é 
necessário fazer, na sequência do alerta que o Sr. Virgílio aqui trouxe.  
A Proteção Civil está a tomar conta do corte das silvas, está a ser visto o arranjo da 
capela e também o que fazer às campas abandonadas e que são retiradas. 
Estas situações estão a ser vistas com cada uma das Divisões. 

• Árvores do Tremelgo – não disse que tinham morrido todas. O que disse é que se 
verifica uma reflorestação natural, embora alguns dos pinheiros plantados tenham 
morrido. 
Tem reunido com a Diretora do ICNF, com quem tem tratado das melhorias nas 
estradas da mata, e anunciou que há um Departamento do ICNF que virá para a 
Marinha Grande. 

• Poda das árvores – trazem incómodo ao não serem podadas porque são árvores de 
porte baixo, mas a poda não pode ser feita em qualquer altura. 
 

 
 

 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

• Sr. Virgílio – a questão sobre os cemitérios é uma questão recorrente dos munícipes 
e que requer intervenção da Câmara, que apesar de todas as queixas não tem 
merecido a atenção da Sr.ª Presidente, que acha que está tudo bem. 

• Árvores do Tremelgo – foi ela quem disse que estava tudo morto, nomeadamente o 
talhão inaugurado com toda a pompa pelo Presidente da Assembleia da República. 

• Desde aí tudo morreu e nada mais foi feito, aí e em toda a mata, que continua sem 
ser limpa e sem qualquer investimento em infraestruturas. 

• Os defensores da mata estão aqui, são as Vereadoras da CDU, que tudo têm feito 
para denunciar, mas infelizmente a Sr.ª Presidente e a aliada do Governo nada 
fazem. Têm crescido as acácias, e infelizmente a Câmara também nada faz. 

• Copas das árvores – a Sr.ª Presidente reconheceu que a poda tem que ser feita, um 
dia … 

• Para ter um concelho diferente, como o munícipe pede, tem que haver uma liderança 
diferente, porque esta já provou que não serve.  



 

Página 8 de 75 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 06/09/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sobre a sua reflexão para esta reunião: 

→ Todos receberam os e-mails dos munícipes, não os vai ler, mas gostaria de 
receber também as respostas que lhe são dadas. 

→ Destes, destaca o e-mail de 2 de setembro, da D. Ivânia Gomes, da Pedrulheira, 
que entregou um pedido de licenciamento, por e-mail, e questiona se são 
recebidos e registados, e ainda se são apreciados na ordem devida. 
Também coloca as mesmas questões da munícipe e quer saber. 

→ Ratazanas no Parque da Cerca e qualidade da água – colocou estes problemas 
anteriormente. Já foram tomadas medidas? Quais? 

→ Alagamento com rega excessiva no Parque da Cerca – o que se passa? 

→ Água preta nas torneiras dos munícipes – a Sr.ª Presidente também foi alertada 
para a situação? Que medida a Câmara tomou? 

→ Abertura de um centro de testes Covid no antigo Posto de Turismo – esta 
situação já aconteceu com a entrega das tendas do mercado a um laboratório 
privado. Não se lembra de o assunto aqui ter vindo, e a proprietária é a Dr.ª 
Filomena Lencastre, que faz parte da lista do Partido Socialista. Como foi 
tratada esta entrega?  
Agora é o antigo Posto de Turismo, que são as instalações da Assembleia 
Municipal, mas independentemente disso quer dizer que aquilo são instalações 
municipais, que foram entregues a uma pessoa que é da lista da candidata do 
Partido Socialista, Cidália Ferreira.  
Porque entregou as instalações municipais a uma entidade privada, sem que 
aqui tenha vindo qualquer protocolo. Como foi? Paga renda?  
Já aconteceu a situação do corte das árvores dos Bombeiros, feita pelo atual 
candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia da Marinha Grande.  
Fica a aguardar que a Sr.ª Presidente esclareça este assunto, até porque já o 
devia ter feito antes da abertura, que já aconteceu. E informou o Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal? 

 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que a Sr.ª Vereadora remeteu a sua intervenção, passa-se a 
reproduzir o conteúdo da mesma. 
 
“1. Cedência do Edifício do Turismo, sede da Assembleia Municipal, para 
funcionamento de um Laboratório - Pedido de esclarecimentos 

A que título é que a Câmara cedeu o edifício do turismo a um Laboratório da 
responsabilidade de uma candidata do PS à Câmara Municipal? 

Isto trata-se de uma cedência, arrendamento ou uma «conveniente cedência de um bem 
público» 

Certamente que este laboratório não é o único que faz teste covid? A Câmara está a garantir 
que os outros laboratórios que prestam o mesmo serviço têm as mesmas condições? 

Como é possível que se ceda um espaço público para que um privado, no exercício da sua 
atividade, obtenha benefícios do Município? Isto é o limite da subversão do interesse público. 
Agora passa a ser prática do Município ceder espaços públicos a candidatos do PS? Qual o 
critério? Não tem que haver um pagamento pela cedência de espaços públicos a privados? 

  
2 - Concurso público da CMMG (Educação) 
Na passada 5.ª feira, foi aberto o concurso para a oferta da ED. FÍSICA no 1.° Ciclo, pela 
CMMG. 
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Os clubes e as associações que asseguraram estas aulas no ano letivo transato estão 
indignados com esta atitude da CMMG, na medida em que, no ano passado, com a 
pandemia, devido ao facto de não haver natação, estes asseguraram estas atividades, tais 
como o IDV, JUDO, etc e agora não foram vistos nem achados para esta função. Ou seja, 
clubes locais (do Concelho), que agora foram postos de lado. (Este assunto pode ser 
confirmado amanhã, através de um contacto que tenho); 
  
3 - Árvores plantadas na Mata, no campo do Ribeiro da Tábua 

Grande parte das árvores estão secas, por falta de rega e de cuidado. Posto isto, não 
interessa só fazer e pôr nas redes sociais a dizer que fizeram, que é o chamado Show off. 
Interessa fazer bem e cuidar (manutenção). 
  
4 - Edifício da Resinagem  
com as madeiras cheias de humidade. Chegou a ser feita a reclamação para a empresa 
construtora, no prazo legal? Se não foi feita, qual a razão? 

Se sim, qual o ponto de situação?” 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham a reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Acha a convocatória desta reunião quase irreal. Foi feita dentro do prazo, mas 
alguns dos dossiers (os mais trabalhosos na análise) não seguiram, embora com 
informação de que ainda seriam remetidos, e lá foram chegando “aos poucos” …, o 
último chegou hoje às 13:00 horas! 
É o cúmulo do descontrolo! Nunca tinha acontecido. Veio uma nova agenda, com as 
alterações sublinhadas a amarelo, e deveriam ter sido antes contactados os 
Vereadores, mas não foi feito. Bateu no fundo! 

• Também vai falar sobre a cedência das instalações da Assembleia Municipal, e 
informou que não esteve na decisão de atribuição das tendas. 

• Patinódromo – viu apenas alguns desenhos toscos, que não reconhece, e que só 
estão no site da campanha da Sr.ª Presidente e não no site da Câmara. 

• Proteção Civil – tem perguntado insistentemente sobre as comunicações e sobre o 
Plano de Defesa da Floresta, caducado há mais de um ano, e que a Sr.ª Presidente 
vai dizendo que está quase pronto. 
O Comandante dos Bombeiros da Marinha Grande veio dizer a semana passada que 
está tudo pronto para arder, e convém não esquecer que o incêndio foi em outubro. 

• A Sr.ª Presidente confirma que o Eng.º Rui Vicente também saiu? Se assim foi é 
uma pena. 

• Por fim, quer cumprimentar o Sr. Virgílio pela sua atitude, os munícipes são bem-
vindos e ajudam a melhorar o desempenho do executivo, como aconteceu consigo. 

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

• Também quer falar sobre a convocatória desta reunião, e lembrar ao Vereador 
Caetano que esta prática foi corrente, o envio dos documentos aos poucos e tarde. 

• Cemitérios – o Sr. Virgílio falou, e espanta-a que a Sr.ª Presidente só agora se tenha 
deslocado ao cemitério, apesar dos inúmeros alertas, mas mais vale tarde do que 
nunca. 

 



 

Página 10 de 75 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 06/09/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 28 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Árvores – também o chamado “Parque da Mobil” tem árvores que precisam de poda, 
para além do piso muito estragado. 

• Há solução para as manilhas da Rua das Andorinhas? 

• Posto de Saúde da Moita – esteve fechado em agosto e agora também tem um aviso 
de que está fechado em setembro, por motivo de vacinação. É preocupante. 

• Regulamento de apoio a pequenas e médias empresas – a Sr.ª Presidente disse na 
reunião de 16 de agosto que o técnico o ia fazer o mais rápido possível, mas ainda 
não foi feito. 

• Falta de 2 nadadores-salvadores na Praia da Vieira, ontem – é preocupante, vai-se 
resolver até final da época balnear? 

• E-mail da D. Ivânia – o assunto já foi falado. 

• SLM – o clube enviou e-mail a pedir reunião com todos os Vereadores. Já foi 
marcada? 

• Também foi com espanto que viu o edifício da Assembleia Municipal ser alterado na 
fachada, com a colocação dos logotipos do Laboratório Virgílio Roldão, sem que os 
Vereadores tenham sido contactados. É uma falta de respeito não saberem, quando 
os munícipes os questionam. 

• A que título o Café da Praia está a funcionar e quanto paga? 
Sabe-se que pertence a um empresário do ramo e que também pertence às listas do 
PS. Está tudo à volta do mesmo! 

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

1. FELICITAÇÕES 

   
2. MUNICIPES – é meu dever questionar sobre problemas que os munícipes que dão 

conhecimento. São eles a razão de eu estar aqui. Têm sido muitos os que me 
abordam (e cada vez mais) e por isso gostaria que me informassem, para dar lhes 
conhecimento 

  
a. A munícipe Ana Cardador, vem reforçar um pedido que fez em Maio. Reside na Rua 

das Andorinhas, onde existe um espaço com 10 manilhas  
com um diâmetro de mais de 1 metro que estão abertas com alguma profundidade. Circulam 
por ali pessoas e alunos da Nery Capucho e há já casos de pessoas que caíram lá dentro.  
  

b. Cuidar do espaço publico é uma obrigação de quem gere o território. Bem aqui perto 
da Camara, na entrada do Parque da Cerca do lado dos bombeiros, logo após as 
escadas, existe água a regar para o caminho. Para alem da perda de água, esta 
acumula-se cria lodo e várias pessoas ali caíram. Na sexta-feira, um munícipe já 
com alguma idade, escorregou, e caiu desamparado. Não sei ainda as 
consequências, mas peço à Sra Presidente que ali vá corrigir os aspersores e limpar 
o lodo no caminho 

  
c. A munícipe Isabel Mendes, no dia 1 de agosto às 11h25 enviou um mail à Sra 

Presidente, com copia aos vereadores. Gostaria de saber qual a resposta que foi à 
dada à munícipe.  
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d. A munícipe Carolina Duarte, vem de novo solicitar o corte do matagal nas traseiras 
da sua casa na Rua 1º de janeiro, na Ordem. Esta situação é recorrente, e o ano 
passado, só após cair nas redes sociai e nos jornais, a Camara atuou. 

O terreno está de novo com matagal enorme, já a chegar aos telhados. 
Sra Presidente o que está à espera para resolver o problema? 

  
e. O munícipe Sr. Manuel da Fonseca, morador na Rua das Hortinhas, vem manifestar-

se indignado pelos serviços de corte do mato nos terrenos anexos à FAE, que 
deixaram os passeios cobertos do mato cortado, de tal modo que os transeuntes não 
conseguindo seguir no passeio são obrigados a passar na estrada. Diz o munícipe 
que não sabe se foi a Camara que cortou se contratou uma empresa, de um modo 
ou doutro é necessário que a Camara providencie que os passeios sejam limpos. 

  
  

3. OUTROS ASSUNTOS 

  
f. Vou voltar a solicitar à Sra. Presidente para ficar em ata que me enviem a lista de 

obras inseridas no PEDU, qual o estado em que se encontram e a taxa de execução 
de cada uma delas. 

Gostaria apenas de alertar que tenho conhecimento que recentemente esta lista foi 
partilhada entre a Camara e a CCDRC, logo, está disponível  
  

g. As árvores plantadas pelo ICNF estão secas por falta de cuidado. O exemplo são as 
árvores da Assembleia da República no Tremelgo, as arvores no Ribeiro da Tabua 
na Vieira, ou as arvores perto da Ponte do Ribeiro de S, Pedro. 

Lamentamos que se façam eventos de show off e propaganda e depois não se cuide. “Quem 
gosta cuida” A Sra Presidente que esteve presente, e portanto é conivente, o que fez para 
alterar este estado de coisas? 

  
h. Um assunto discutido durante todo o mandato foi a sinalética. Estamos a terminar e 

não vimos nada resolvido. São os sinais indicativos dos monumentos e serviços, 
mas também a sinalização horizontal na cidade muito esbatida e quase não se vê a 
tinta nas passadeiras, traços no eixo da via, etc; 

Afinal porque não se fez, terão sido os vereadores da oposição que bloquearam? 

  
i. Alguns dos acessos das praias continuam com os corrimões de madeira caídos e 

com falhas nos estrados. A Camara pagou para que se reparasse, no entanto 
continuamos na mesma 

  
j. No cemitério de Casal Galego havia uma torneira para as pessoas se servirem de 

água para os vasos com plantas. Havia, mas já não há, porque só lá está o local da 
torneira. 

Peço, em nome dos munícipes, que a Sra Presidente providencie a recolocação da torneira 

  
k. Ontem foi um dos melhores domingos de praia deste Verão. Na Praia da Vieira, 

foram colocadas placas de “praia não vigiada” e as bandeiras de praia não foram 
hasteadas porque so havia metade dos nadadores-salvadores. Tendo em conta que 
é a Camara que paga estes nadadores salvadores, como é possível isto acontecer 
num domingo de Verão. Apenas para recordar que quando a responsabilidade de 
contratação e pagamento era dos concessionários, nunca nada disto aconteceu.” 
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Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Aurélio Ferreira durante a sua intervenção: 
“Volto a solicitar o envio da lista de obras inseridas no PEDU, o estado em que se 
encontram e a taxa de execução de cada uma delas.” 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que depois de 
cumprimentar todos respondeu o seguinte: 
 

• Atividade física para este ano – houve uma reunião com o Desportivo Náutico, IDV 
e Judo, em julho, e ouviu-se os Agrupamentos, que disseram que no início do ano 
não estavam ainda preparados para a natação. 
Preparou-se a psicomotricidade com estas entidades, mas o valor excedia o 
procedimento com consulta prévia e teve que se avançar com o concurso público, e 
estas 3 entidades foram alertadas para este facto. A razão principal tem a ver com o 
valor (75.000€), que ultrapassava. 

• Mail da D. Carolina Duarte – foi para a Proteção Civil, que respondeu em 31 de 
agosto. Não deu conhecimento aos Vereadores, mas vai reencaminhar. Foi 
respondido que os proprietários foram notificados, e agora têm 15 dias para cortar. 

• Manilhas – foi encaminhado para os serviços, para preencherem o espaço das 
manilhas com a plantação de plantas, para não se tornarem perigosas para as 
crianças e para quem ali passa. 

• Nadadores-salvadores – a Praia da Vieira pode funcionar com 6 nadadores-
salvadores. Foi contactada na tarde de domingo pelo Comandante do Porto da 
Nazaré a dizer que só havia 4 nadadores. Não se conseguiu arranjar mais 2 em 
vários locais contactados e a Capitania enviou para lá uma equipa de segurança e 
colocou placas. Hoje já há 6 nadadores-salvadores, foi uma situação pontual, mas 
reconhece que foi mau. 

• Reunião com o SLM – já contactou o diretor, que diz que não faz sentido reunir 
agora, e que estão a pensar fazer nova candidatura em janeiro de 2022, ao PRIDE. 

• Torneira no cemitério de Casal Galego – já pediu para os serviços irem repor e tem 
agora a informação de que já foi reposta. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Cemitérios – já deu as informações e está a ser acompanhado. 

• Árvores – todos sabem que há um período próprio para plantação que é a estação 
das chuvas. Os terrenos do pinhal são de areia e não é possível regar, devido á 
dimensão do nosso território. 
Vai ao pinhal, verifica as situações e reporta-as ao ICNF. 
A vinda do Departamento de Gestão das Florestas para o nosso concelho é uma 
forma de valorizar esta situação, assim como também o concurso para mais de 40 
técnicos. 

• Todos querem um concelho diferente, e é isso que está a ser feito, com a 
modernização dos serviços para que os munícipes possam acompanhar a entrada 
dos seus processos na Câmara. 

• Ratazanas e qualidade das águas – são problemas que estão a ser acompanhados 
pelos serviços. 

• Antigo Posto de Turismo – relativamente à questão do antigo posto do turismo, que 
é mais conhecido assim, como os Srs. Vereadores sabem, aquilo é um edifício onde 
têm sido feitas as assembleias municipais.  
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Com estas situações de COVID nós tivemos que tomar várias medidas para 
minimizar tudo quanto foi acontecendo e efetivamente cedemos a possibilidade da 
utilização das tendas do antigo mercado (olha, foi mais um assunto que 
resolvemos), das tendas do antigo mercado para que se pudesse fazer um drive 
thru. 
Cedemos a quem nos pediu, na altura demos ao único laboratório que efetivamente 
é da Marinha, porque foi o único que pediu, assim como agora foi pedido aquele 
espaço que só é emprestado enquanto durar este período de COVID, portanto mais 
questão de meses. Como os Srs. Vereadores sabem aquele espaço precisa de 
obras, tem estado fechado e tem estado a ser vandalizado, e mais vale ser utilizado 
a título de empréstimo para uma utilidade pública em termos daquilo que é a área 
da saúde e a área daquilo que é poder estar a ser utilizado espaço do que ele 
continuar a ser vandalizado enquanto nós não temos o projeto feito, a obra lançada, 
para ele ser requalificado, e foi visto só exclusivamente dessa maneira e por esse 
prisma.  

 

As Sr.ªs Vereadoras Ana Alves Monteiro e Alexandra Dengucho referiram que a 
Sr.ª Presidente não tem competência para fazer essa cedência. 
 
A Sr.ª Presidente disse que sim, tem essa competência desde a delegação de 
competências de 30/10/2017. Se não tivesse essa competência não poderia ter feito 
essa cedência.  
Na deliberação de 30/10/2017 e ao abrigo do número 1 do artigo 34 do RJAL 
(regulamento das autarquias locais) a Câmara delegou em si essa competência e 
como tal tem a competência para gerir instalações e recursos físicos integrados no 
património do município. 
 
As Sr.ªs Vereadoras Ana Alves Monteiro e Alexandra Dengucho protestaram, 
uma vez que essa delegação não é para esse fim, porque gerir não é ceder 
gratuitamente património municipal a quem a Sr.ª Presidente entende. 
 
A Sr.ª Presidente voltou a reafirmar que é um espaço que é só cedido por poucos 
meses e os Srs. Vereadores estão sempre a levantar questões de ordem política, 
infelizmente, em vez de analisarem as coisas. 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente prosseguiu respondendo o seguinte: 
 

• Corte de árvores dos Bombeiros – reafirmou que já tinha dito que não teve 
conhecimento. 
 

• Respostas ao Sr. Vereador Carlos Caetano: 

→ Envio dos processos – disse que se assim o entenderem podem-se retirar. 
Sobre o descontrolo nem se pronuncia, pois estão aqui muitos processos do 
seu tempo e não fala sobre isso. 

→ Sobre o patinódromo informou que virá aqui o projeto. 

→ É verdade que saiu mais um técnico, a Dr.ª Ana Marques foi para mais perto da 
sua residência. 
Se os Srs. Vereadores tivessem aprovado a reestruturação dos serviços, os 
técnicos não estariam tão sobrecarregados. Mas hoje está aqui uma proposta 
para a entrada de mais funcionários. Uns saem e outros entram. 
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• Respostas à Sr.ª Vereadora Lara Lino: 

→ É verdade que foi ao cemitério. Algumas das decisões sobre aquele cemitério já 
tinham sido tomadas e não vai descurar a situação. 

→ Sobre o regulamento de apoio – há um grande número de processos que não 
estavam completos, havia documentos em falta. Pediu aos serviços a listagem 
destes processos para não prejudicar quem entregou tudo. É um assunto que 
está a ser resolvido. 

→ Café da Praia – é uma situação que está para ser resolvida.  
Foi resolvido na altura, e lamenta que quando as pessoas são conhecidas se 
levantem estas questões. A pessoa que lá esteve não estava mais interessada, 
e havia apenas uma pessoa que manifestou interesse junto da APA. 
 

• PEDU – os Srs. Vereadores pedem a situação dos processos, e efetivamente houve 
um que não foi executado, porque os Srs. Vereadores não aprovaram, que foi o 
projeto intermodal. 
Também falou aqui da execução do parque aventura por parte do ICNF, mas os 
Srs. Vereadores disseram que não era o ICNF que decidia no nosso território. 
Também assim aconteceu com o mercado, cuja localização não foi aprovada. 
Não digam que o executivo que aqui está a trabalhar há 4 anos nada fez, como 
querem fazer parecer! 

 
 
Antes de a Sr.ª Presidente dar por terminado o período de antes da ordem do dia, a 
Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho apresentou o seguinte requerimento: 
“O art.º 34.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua alínea h), atribui competência ao 
Presidente de Câmara para “praticar os atos necessários à administração corrente do 
património do município e á sua conservação”. 
 
Entendemos que neste art.º 34.º, que refere as competências dos Presidentes de Câmara, 
nem nesta nem em nenhuma das alíneas nele contempladas são atribuídos poderes para 
ceder, seja a que título for, património público, neste caso municipal, a quaisquer entidades, 
sejam elas públicas ou privadas. 
 
No caso concreto, referimo-nos a 3 situações: 

a) Património municipal constituído pelas tendas onde funcionava o mercado 
municipal; 

b) Café da Praia, sito em S. Pedro de Moel; 
c) Edifício do antigo Posto de Turismo, na Marinha Grande. 

 
Nestas 3 situações verificamos que a Sr.ª Presidente, unilateralmente, e sem qualquer 
consulta sequer ao órgão Câmara Municipal, decidiu atribuir estes bens a entidades 
privadas, curiosamente, todos candidatos nas listas do Partido Socialista à Câmara 
Municipal e à Assembleia Municipal. 
 
De salientar que, no que concerne ao Posto de Turismo, foi decidido neste órgão que o 
mesmo era destinado ao funcionamento regular da Assembleia Municipal, que só 
transitoriamente, e devido à pandemia, funciona, nas suas sessões, no Edifício da 
Resinagem. 
 
Face à gravidade da situação ora exposta, e porque na qualidade de Vereadoras da CDU, 
tomámos agora conhecimento da justificação apresentada pela Sr.ª Presidente para a 
tomada destas decisões, não podemos deixar de afirmar que com elas não somos 
coniventes, em nome da legalidade e da transparência no exercício de cargos públicos, e  
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como tal requeremos que nos seja remetida certidão da presente reunião de Câmara, na 
parte referente a este assunto, e que por decisão do órgão Câmara Municipal seja a mesma 
remetida de imediato aos serviços competentes do Ministério Público bem como a todas as 
Direções Gerais que superintendem esta matéria, para instauração dos competentes 
inquéritos.” 
 
Os Srs. Vereadores do MpM subscreveram a posição do requerimento agora 
apresentado pela Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho.  
 
 
 

 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 16:25 horas às 16:45 horas. 
 
 

 

 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

 
1. Aprovação da ata n.º 12, da reunião extraordinária realizada no dia 20 de abril 

de 2021 
 
558 - Presente a ata n.º 12, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
20 de abril de 2021, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 
 
 

2. Proposta de Celebração de Protocolo com a Caixa de Crédito Agrícola de Leiria 
para colocação de uma Caixa ATM no Centro Empresarial da Marinha Grande 

 
559 - Presente a informação nº I/1578/2021 de 20 de outubro de 2021, do GAEE - Gabinete 
de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo, que aqui se dá por integralmente  
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reproduzida, que apreciou e enquadrou a proposta apresentada pela Caixa de Crédito 
Agrícola de Leiria, para celebração de um protocolo, que se anexa, entre a Câmara 
Municipal e esta instituição de Crédito, para efeitos de instalação de uma caixa ATM no 
edifício do Centro Empresarial da Marinha Grande, na Zona Industrial. 
 
A proposta de protocolo de cooperação, que agora é endereçada à Câmara Municipal, para 
efeitos de instalação do referido equipamento, resulta da constatação de que “o Centro 
Empresarial da Marinha Grande começa, gradualmente, a afirmar-se como ponto de 
encontro e confluência de empresas, Associações Empresariais e demais instituições que 
aqui acorrem para efeitos de realização de atividades de formação ou de contacto com 
potenciais clientes.  
 
Como é sabido também, estão aqui instaladas empresas de serviços e uma Associação 
Empresarial, um restaurante, uma cafetaria e, a breve prazo, um ginásio e a sede da futura 
Associação MG Park, que assegurará a gestão do, também futuro, Parque de Ciência e 
Tecnologia para a Indústria. 
 
Acresce ainda, o facto deste Centro Empresarial se situar no coração da principal Zona 
Industrial da Marinha Grande, onde estão instaladas dezenas de empresas, resultando na 
presença diária de milhares de pessoas que aqui trabalham ou que visitam esta área em 
negócios ou em trabalho.  
 
A afluência esperada é assim claramente significativa pelo que, a disponibilização de uma 
caixa ATM, neste espaço Municipal, se afigura não apenas necessária, mas, sobretudo, uma 
resposta aos pedidos constantes que nos chegam com vista à instalação deste equipamento, 
atendendo a que a caixa ATM mais próxima se situa numa superfície comercial a alguma 
distância da Zona Industrial.” 
 
Considerando: 
 
⚫ Que a Zona Industrial da Marinha Grande é, efetivamente, uma das zonas da cidade 

onde afluem, diariamente, milhares de pessoas, em trabalho ou em visitas de negócios;   
⚫ Que aqui se concentram dezenas de empresas, para além de diversos centros 

tecnológicos e de investigação científica; 
⚫ Que a Câmara Municipal possui uma infraestrutura aqui localizada, que tem, como 

principal função, o apoio às empresas e empresários, com condições excelentes de 
acesso para acolher este tipo de equipamento; 
 

⚫ Que a colocação de uma ATM nesta Zona Industrial é, reconhecidamente, uma 
necessidade absoluta pelas razões atrás descritas e que se inscreve, naturalmente, no 
processo de modernização desta área industrial; 

⚫ Que a proposta apresentada pela Caixa de Crédito Agrícola de Leiria, por preencher os 
requisitos básicos requeridos pela Câmara Municipal, é considerada como mais 
vantajosa para o Município, 

 
A Câmara Municipal apreciou os documentos e reconhecendo que a necessidade e 
conveniência de instalação de uma caixa ATM no Centro Empresarial, com claros 
benefícios para o conforto e qualidade de vida de quem trabalha ou visita a Zona 
Industrial da Marinha Grande delibera, ao abrigo da competência conferida pelas 
alíneas g), ee) e ff) do n.º 1 do art.º 33.º, do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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1 – Autorizar a instalação de uma caixa de ATM no Centro Empresarial da Marinha 
Grande, pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, sem despesas de 
manutenção associadas. 
 
2 - Aprovar a respetiva minuta de Protocolo a celebrar entre o Município da Marinha 
Grande e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, que aqui se dá por 
reproduzida e fica anexa à ata. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

3. Resumo de Tesouraria do dia 31 de agosto de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia trinta e um de agosto de dois mil 
e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
15.666.466,87€ (quinze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e 
seis euros e oitenta e sete cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

4. Transferência de competências para os municípios no âmbito do 
estacionamento público – Abertura de conta bancária 
 

560 - Nos termos do Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, “(…) os órgãos 
municipais passam a ter a competência, sem necessidade de prévia autorização da 
administração central do Estado, para a fiscalização do estacionamento nas vias e espaços 
públicos dentro das localidades e fora das localidades sob jurisdição municipal, bem como a 
competência para a instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários, 
incluindo a aplicação de coimas e custas, por infrações leves relativas ao estacionamento 
proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e nos demais 
espaços públicos, dentro das localidades e fora das localidades sob jurisdição municipal. 
(…)” 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande assumiu desde 01 de janeiro de 2021 as 
competências em matéria de estacionamento, previstas no Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 
de novembro. 
 
Considerando que para operacionalizar a referida transferência de competências é 
necessário que o município disponha de um meio para pagamento das coimas levantadas. 
 
Considerando a informação n.º RD31/2021 de 1 de setembro de 2021 dos serviços da DAF, 
propondo a abertura de conta bancária específica. 
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Considerando que nos termos da alínea b) do artigo 17.º do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de 
setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 
Públicas é revogado o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprova Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais, com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1 relativos 
ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento. 
 
Considerando que “(…) A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do 
órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas 
simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro membro 
deste órgão em quem ele delegue (…)” é uma norma do controlo interno, plasmada no ponto 
2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande delibera, nos termos do ponto 2.9.10.1.2. do 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de fevereiro, na sua redação atual, autorizar a abertura de uma conta 
bancária na Caixa Geral de Depósitos com a designação “Contraordenações-
Estacionamento”, na qual serão efetuados todos os movimentos financeiros da 
operação, sendo intervenientes na movimentação da mesma: 
 

• Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra, que substituirá a Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 

• Paula Cristina Madeira da Silva Serra, na qualidade de Assistente Técnica do 
quadro da Câmara Municipal da Marinha Grande; 

• Janete Rato Fernandes, na qualidade de Assistente Técnica do quadro da 
Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
No âmbito da discussão deste ponto, a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho 
apresentou o seguinte requerimento: 

“Tendo em conta que no ponto 4 da presente ordem de trabalhos se aborda a questão da 
transferência de competências para os municípios no âmbito do estacionamento público, 
transferência essa que já ocorreu em 01/01/2021, solicito que me seja informado todos os 
atos que foram praticados pelo Município em ordem a garantir a efetiva transferência destas 
competências, e nomeadamente se há necessidade de estabelecer qualquer tipo de 
protocolo com as entidades policiais para que as mesmas sejam efetivadas. 
Mais solicito que me seja informado se o único ato que temos que praticar para assegurar 
essa transferência é a abertura de uma conta bancária e porque é que um ato tão simples 
demorou 8 meses a concretizar. 
Mais solicito que sejam respeitados os prazos legais na resposta à questão apresentada.” 
 
 

5. 13.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais 2021 - 4.ª Revisão 

 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que não lhe parece correto que se anulem verbas 
previstas no orçamento para dotar rubricas anteriores. Deu exemplos, e disse que o correto 
seria utilizar as verbas sobrantes para reforço. 
 
 



 

Página 19 de 75 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 06/09/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Dr.ª Sandra Paiva, para dar explicações técnicas, embora a Sr.ª Vereadora Lara Lino 
tenha dito que não lhe parece que seja uma explicação técnica. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva deu a explicação técnica, referindo que há verbas que talvez pudessem 
ser libertadas, mas ainda não o foram porque as faturas ainda não estão confirmadas. 
Havendo rubricas que necessitam de reforço, e havendo verbas que aparentemente não 
serão necessárias, foram retiradas. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que no prazo legal para o envio da 
documentação para esta reunião foi enviado “qualquer coisa”, e depois, ilegalmente, e 
sublinhado a amarelo, foram mandados os pontos, com tudo alterado. Como diz o Vereador 
Caetano, é o descontrolo total, bateu no fundo! 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
561 - Presente proposta da 13.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 4.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
4.ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2021, no valor de 318.463,55 euros nos reforços 
e 318.463,55 euros nas anulações, em 2021. 
4.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2021, no valor de 318.468,37 euros nos 
reforços e 266.452,92 euros nas anulações e com reforço de dotação em 2022 e 2023 no 
valor de 440.551 euros e 458.000 euros, respetivamente. 
4.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021, com 9.500 euros nos reforços e 
9.500 euros nas anulações em 2021, e anulações e reforços em 2022 de 631.722,58 euros. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na 
alínea c) 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, a Câmara Municipal, 
depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal a proposta da 13.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, sob a 
forma de revisão, constituída pela 4.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 4.ª Revisão 
ao Plano Plurianual de Investimentos, 4.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, 
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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6. Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual – 4.ª 
Revisão aos Instrumentos Previsionais de 2021  
 

 
562 - Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, adiante designada por LCPA, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso, se dispõe que a 
assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, 
no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 
Municipal. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do artigo 3.º da LCPA, são 
compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que algumas ações apresentam dotações em anos seguintes insuficientes 
para os encargos que se perspetivam agora assumir tendo por base procedimentos de 
contratação pública que se pretendem iniciar, de bens, serviços e de empreitadas de obras 
públicas, e outros, tendo sido proposto o reforço das dotações em anos seguintes na 
proposta da 13.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 4.ª Revisão, a ser 
presente na próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da 
LCPA, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“(…) 1 – Para efeitos da aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano. 
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…)”. 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 28/12/2020, aquando da 
aprovação dos Instrumentos Previsionais para o ano de 2021, foi concedida autorização 
genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, que seja solicitada à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande: 
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1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais até ao limite 
máximo das dotações corrigidas, propostas na 4.ª Revisão aos Instrumentos 
Previsionais de 2021, para os anos de 2022 e 2023, para efeitos do 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na sua redação atual; 

2. Autorização para a abertura de procedimentos que consubstanciem a 
assunção de encargos em mais de um ano económico para cumprimento do 
preceituado na alínea b), do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, quando os encargos excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos 
de 2022 e 2023; 

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, se fixe o limite máximo dos encargos no ano económico de 2022 e 
de 2023, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 13.ª Modificação 
aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 4.ª Revisão, nas ações infra indicadas: 
a) 2021/A/12 - Estratégia local de adequação às alterações climáticas 
b) 2018/A/224 - Contratação de serviços diversos de estudos, projetos e 

consultadoria 
c) 2019/A/158 - Aquisição de livros, jornais e revistas para a biblioteca 

municipal 
d) 2020/A/17 - Prestação de serviços de controlo de insetos voadores 
e) 2018/A/150 - Animação do centro tradicional da Marinha Grande 
f) 2018/A/156 - Atos culturais e educativos promovidos na Casa da Cultura 

Stephens 
g) 2020/A/27 - Fornecimento de iluminação pública 
h) 2020/A/1 - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão 

especial, baixa tensão normal 
i) 2018/A/203 – Apoios a entidades diversas 
j) 2016/I/64 - Redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na 

Rua das Chedas - Vieira de Leiria 
k) 2020/I/6 - Remodelação da rede de abastecimento de água de Picassinos, 

Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 1 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 13.ª Modificação 
aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 4.ª Revisão, podendo posteriormente ser 
tomada a deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em 
epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PATRIMÓNIO 

 
 

7. Proposta de aquisição de prédio urbano – Edifício Morais Matias 

 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU e os Srs. Vereadores do MpM colocaram a questão da não 
aquisição da totalidade do prédio, conforme se encontra refletido nas respetivas declarações 
de voto. 
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A Sr.ª Presidente enumerou as diligências realizadas, desde o início das negociações até 
agora, para aquisição da parte histórica que importa preservar e para a qual se encontra 
prevista verba em orçamento, conforme consta da sua declaração de voto. 
 
Terminada a discussão, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
563 - Presente informação I/1686/2021 dos serviços da DDC relativa à relevância histórica 
da fábrica Morais e Matias, sita na cidade da Marinha Grande. 
 
Considerando que a Câmara Municipal tem a responsabilidade material de promover as 
iniciativas que entenda ajustadas à preservação do património cultural e histórico do 
concelho. 
 
Considerando que na sequência de deliberação camarária foi aprovado destaque sobre o 
edifício da fábrica Morais Matias, o que permitiu a desanexação de parte do imóvel onde se 
encontra um forno cuja preservação seria relevante para a preservação do património 
industrial vidreiro, permitindo o seu usufruto pelas gerações vindouras. 
 
Considerando o exposto e que o proprietário do imóvel está disponível para proceder à 
alienação de parte do imóvel conforme destaque já registado. 
 
Considerando que o prédio urbano sito na Travessa José Domingos Eduardo, nº 2, freguesia 
e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz sob o artigo P20917, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o número vinte mil novecentos e 
sessenta e três e na presente data registado a favor da sociedade Morais e Matias, SA, 
NIPC 500 197 024, representada por Acácio Manuel de Carvalho Morais Matias e por 
Margarida Maria de Carvalho Morais Matias, na qualidade de membros do conselho de 
administração, conforme certidão permanente PP-2285-63070-101001-020963. 
 
Considerando avaliações efetuadas ao imóvel por 2 peritos avaliadores inscritos na CMVM, 
tendo sido apurados os valores de 259.591,00 euros e de 286.000,00 euros. 
 
Considerando que na sequência de negociações com o proprietário do imóvel é proposto por 
este que a alienação seja efetuada valor de 299.000 euros. 
 
Propõe-se à Câmara Municipal autorizar a aquisição do imóvel identificado pelo valor de 
299.000,00 euros, conforme minuta de escritura em anexo e que se dá por integralmente 
reproduzida. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro,   
- Adquirir o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande, inscrito na matriz sob o artigo P20917, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o número vinte mil novecentos e sessenta e 
três/Marinha Grande registado a favor de Morais e Matias, SA, NIPC 500 197 024, pelo 
valor de 299.000 euros. 
- Aprovar a minuta da escritura a celebrar no Cartório Notarial da Marinha Grande que 
se dá por integralmente reproduzida. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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As Sr.ªs Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Os proprietários do imóvel sempre se mostraram disponíveis para vender a totalidade do 
prédio. 
Nas várias reuniões em que este assunto foi discutido manifestámos a opinião que se 
deveria adquirir a totalidade do prédio.  
Não sendo essa a vontade expressa da Sr.ª Presidente, solicitámos então que no mínimo 
fizesse incluir na aquisição o grande depósito de água que está construído no prédio e que 
como todos sabemos é uma peça fundamental para o funcionamento do forno. 
Assim, também do ponto de vista histórico, fazia sentido, para as Vereadoras da CDU, a 
aquisição desse depósito, para que, quando o forno for recuperado e for visitável, se 
pudesse integrar nessa explicação visualizando o dito depósito, permitindo inclusive aos 
visitantes subir lá acima de onde poderiam ter também uma ótima vista da cidade. 
Infelizmente também esta proposta da CDU não foi acolhida em claro prejuízo do concelho. 
Poderão dizer: “podemos adquirir posteriormente!”. No entanto, estamos a fazer 
procedimentos e aquisições atrás de aquisições quando se podia resolver tudo de uma só 
vez. 
Sabemos que para isso era necessário haver planeamento e estratégia, algo que com este 
executivo não existe neste caso nem em tantos outros que ao longo deste mandato por aqui 
passaram.” 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“Os Vereadores do MpM mais uma vez deixam expresso em ata que consideram que seria 
mais ajustada a aquisição da totalidade do prédio e não apenas uma fração.” 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Este assunto começou com a apresentação na Câmara de uma proposta, até para ser feita 
por uma empresa imobiliária, para adquirir a propriedade e para saber o que lá se podia 
fazer, e também com a intenção de preservação do forno, em termos históricos.  
Só queriam saber o que em termos urbanísticos lá podiam fazer. 
A situação começou por aí. O Sr. Vereador Carlos Caetano esteve nessa reunião e pode 
confirmar tudo o que digo. 
Veio esta proposta, no sentido de todo o prédio ser adquirido por empresa particular, que 
queriam saber o que podiam fazer naquele espaço. 
Mais tarde vieram falar connosco e vieram dizer que já não estavam interessados na 
recuperação do forno e a partir daí é que se pôs a questão de a Câmara comprar a parte do 
forno. E é aí que o processo começa, com a proposta de divisão do prédio e o nosso 
interesse da preservação do património histórico que, segundo julgo saber, é único pelo 
menos na europa. Assim, preservamos a nossa história.  
Quando nós somos acusados de fazer as coisas aos bocadinhos, como é referido pela Sr.ª 
Vereadora Alexandra Dengucho, pergunto eu se quando faz a proposta de se adquirir o 
depósito da água não é só mais um bocadinho? Afinal de contas que lógica é esta? Para 
mim esta é a lógica do atraso. 
A 26/02/2021 propôs-se esta aquisição, que constava da revisão feita com a introdução do 
saldo da conta de gerência. 
Apenas quando veio a proposta de deliberação deste processo à Câmara para fazer o 
destaque do terreno, a 19/07/2021, foi levantada a questão pelos Srs. Vereadores da 
possibilidade de aquisição do espaço todo pela Câmara. Começavam os proprietários com 
novo processo e atrasava-se tudo. 
Foi feita a pergunta aos proprietários, que se mostraram interessados em manter o destaque 
tal como estava feito e informaram que dariam sempre prioridade à Câmara para adquirir a  
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restante parcela no processo, que como já hoje foi referido implicava começar tudo de novo, 
incluindo o processo das avaliações. 
A Vereadora diz que o depósito da água seria um bom ponto para se ver a cidade, felizmente 
temos o Ponto da Boavista, que em trabalho conjunto com a associação que lá está temos 
tudo feito para ajudar na recuperação do mesmo, e aí sim, um bom ponto para se avistar a 
cidade. 
Temos condições para, se assim for entendimento do próximo executivo, poder fazer o 
processo de aquisição do restante património da Morais Matias, no entanto relembro que 
para aquisição de qualquer património temos que ter uma justificação para a mesma. 
Nessa altura provavelmente que os Srs. Vereadores que agora fazem esta proposta terão a 
justificação daquilo que lá querem fazer. 
Quando referem que não temos estratégia nem para a FEIS, lembro aquilo que já tenho dito 
várias vezes, para além da preservação do património histórico, aquele espaço tem tamanho 
suficiente para ali podermos (e também tenho direito à minha opinião) criar cursos 
universitários para que gente jovem venha tornar o centro da Marinha Grande numa cidade 
vivida e dinamizada.” 
 
Esta declaração de voto foi subscrita pela Sr.ª Vereadora Célia Guerra. 
 
 

8. Proposta de alienação de terreno - ACM 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que o documento enviado às 14:16 horas não 
é um parecer jurídico. Refere que a figura deveria ser a hasta pública, mas há duas 
prerrogativas que permitem a venda ao clube. Então porque é que esta justificação jurídica 
não foi subscrita? Para si não é um parecer, é apenas uma reflexão, e não entende a razão, 
porque o Dr. Victor Faria não costuma fazer deste modo. 
Quando pediu o parecer, aquilo de que precisava era apenas da assinatura do autor, e por 
isso agora não está confortável em decidir, quando o parecer tem esta reserva. 
Parece-lhe que a minuta da escritura foi elaborada no Cartório Notarial, mas também não 
sabe quem subscreve a minuta de deliberação, até porque não concorda que o terreno não 
tenha interesse para o município, porque tem.  
Em termos de responsabilidade financeira e sancionatória quer estar confortável com um 
parecer jurídico e até financeiro, o que não é o caso. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que também tinha sentido dificuldades em tomar uma 
decisão sem o documento que chegou há pouco, mas agora, ao contrário da Vereadora Ana, 
sente-se confortável. Aceita esta argumentação e votará favoravelmente. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pensa que o terreno não terá utilidade para o 
município, porque não vê que as bombas deixem de ali estar, e terá utilidade para um clube. 
Não é uma entidade privada, mas é um clube com tradições no concelho, que tem vindo a 
melhorar as suas instalações para o treino de inúmeras crianças. Não é um favor, porque o 
clube vai pagar (até acha o valor elevado), e não há prejuízo para o erário público.  
Está confortável com o parecer jurídico, há cobertura legal, e por isso as Vereadoras da CDU 
vão votar favoravelmente. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que jamais estará em causa o valor de um clube com 
a dimensão do ACM, que é um dos mais conceituados da região. Apenas pergunta porque é 
que o gabinete do Dr. Victor Faria não emite um parecer e apenas emite um estudo sem 
qualquer valor vinculativo? 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que aquilo que lhe causa reservas é que o 
autor coloque esta salvaguarda no documento agora enviado e que não estava no 
documento enviado a semana passada. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que pediu ao gabinete de advogados um parecer, veio um estudo 
para esta venda, e agora pediu ao autor, o Dr. Bruno Jorge, para assinar o documento. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que o Dr. Bruno Jorge não se vincula na 
conclusão porque já se vinculou, não pode é vincular o órgão. Está confortável com este 
parecer, que diz que não há qualquer óbice legal. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que ao longo do mandato têm recebido pareceres 
do gabinete do Dr. Victor Faria, e não percebe porque é que neste caso receberam uma 
base de estudo e reflexão? A menos que não tenha sido pedido um parecer. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que para si é a base legal suficiente para 
decidirem. 
 
Antes da votação, e a pedido dos Srs. Vereadores do MpM, foi efetuado um breve 
intervalo, das 18:15 horas às 18:25 horas. 
 
Após esta pausa, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
564 - Presente o pedido do Atlético Clube Marinhense (ACM) para prorrogação do prazo de 
cedência do terreno sito em Rotunda da Amieirinha, registado na Conservatória da Marinha 
Grande, com o nº de matriz 18062 e nº de registo 11393, em direito de superfície, constituído 
a favor do Atlético Clube Marinhense desde 1998, para que possam assim celebrar novo 
contrato de concessão do mesmo para funcionamento de um posto de abastecimento de 
combustível, sendo que as rendas dessa concessão constituem uma receita essencial à 
estabilidade e sustentabilidade financeira do Clube; 
 
Presente a admissibilidade do ACM em comprar o referido terreno, na eventualidade de não 
haver possibilidade legal de a Câmara Municipal prorrogar o prazo de cedência do terreno 
em causa; 
 
Presente o estudo que demonstra as (im)possibilidades jurídicas para o negócio, seja pela 
via da prorrogação do prazo de cedência do terreno ao ACM, seja pela via da venda do 
mesmo àquela Entidade, elaborado pelo escritório de advogados que assessoria a Câmara 
Municipal, que se anexa e se dá por integralmente reproduzido; 
 
Presente a conclusão do referido estudo que aponta como única via possível para o ACM 
manter a legitimidade para fazer um novo contrato de concessão do terreno a aquisição do 
mesmo à Câmara Municipal; 
 
Presente as avaliações imobiliárias realizadas por peritos externos e credenciados ao 
terreno, que se anexam e se dão por integralmente reproduzidas; 
 
Presente a aceitação do ACM dos termos da minuta da escritura e do pagamento do valor da 
venda/aquisição do terreno no ato da celebração da mesma; 
 
A Câmara Municipal depois de analisar toda a documentação, considerando que: 
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- O terreno em causa não tem utilidade para o Município, tanto mais que, desde 1998, 
tem vindo a ser explorado por entidade externa, enquanto posto de combustível, 
sendo o Atlético Clube Marinhense o titular da licença e exploração do mesmo; 
 
- O terreno em causa, até pela sua dimensão e localização, não terá, previsivelmente, 
nenhuma outra utilidade mais adequada que aquela que agora resulta da sua 
exploração; 
 
- A exploração do terreno nos moldes que até aqui tem vindo, enquanto posto de 
combustível, revela-se fundamental pelo carácter eminentemente social e de serviço 
público à população em geral e às atividades económicas daquela área; 
 
- A aquisição do terreno para efeitos de manutenção da exploração do posto de 
combustível, é fundamental ou essencial para que o Clube possa continuar a 
desempenhar o seu papel na comunidade nas valências que vem desenvolvendo, 
sobretudo ao nível desportivo, na sua vertente não profissional e dedicada, 
transversalmente, a toda a comunidade desde os mais jovens aos mais velhos; 
 
- A salvaguarda dos interesses da comunidade reclama que se mantenham inalteradas 
as funções do ACM e o seu papel primordial, nomeadamente, junto da população mais 
jovem; 
 
Ao abrigo das competências previstas na alínea g) do nº 1 do artº 33º do do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, e das disposições legais previstas nas alíneas b) e h) do nº 2 do 
artigo 81º do DL n.º 280/2007, de 07 de Agosto, na versão atualizada, delibera  
 

- alienar o terreno sito em Rotunda da Amieirinha, registado na Conservatória 
da Marinha Grande, com o nº de matriz 18062 e nº de registo 11393, por ajuste 
directo, ao Atlético Clube Marinhense pelo preço de 134.200,00 eur (centro e 
trinta e quatro mil e duzentos euros); 
- aprovar a minuta de escritura de compra e venda do referido terreno anexa à 
presente deliberação e que se dá por integralmente reproduzida. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“Votámos favoravelmente tendo por base o documento junto ao processo, da autoria do elo 
Dr. Bruno Jorge, datado e assinado na data de hoje (que representa o escritório de 
Advogados do Município), através do qual o mesmo justifica os fundamentos que permitem a 
realização de um contrato de compra e venda, dando um parecer favorável cujos termos se 
transcreve para a presente declaração: 
 

1) O procedimento de venda do prédio mostra-se mais viável que um qualquer 
procedimento de prorrogação de direito de superfície; 

2) No âmbito da Compra e Venda, ainda que se admita que o procedimento de hasta 
pública é, por norma, o que melhor salvaguarda os princípios constitucionais e 
procedimentais da Autarquia, assegurando, designada e concretamente o respeito 
pela igualdade e isenção no negócio e na fixação do preço, no caso concreto julga-
se que existem fundamentos suficientes que legitimam uma decisão diferente por 
forma a possibilitar uma alienação direta ao ACM; 
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3) O ACM tem vindo a beneficiar, por via de um direito de superfície ainda vigente, do 
imóvel desde 1998, ainda que o tenha cedido à Repsol, 

4) O ACM é a entidade que possui a licença que permite a exploração do 
estabelecimento (posto de combustível) instalado no local e é ainda o titular da 
licença de obras do posto; 

5) A Manutenção da exploração será essencial para a sustentação e sobrevivência do 
ACM no âmbito da prossecução dos fins que vem desenvolvendo em prol da 
comunidade; 

6) Um valor de venda superior a € 134.200,00 poderá assegurar que o prédio é vendido 
pelo seu justo valor de mercado. 

7) A inclusão de uma cláusula resolutiva salvaguardará o Município de que a 
deliberação de venda será feita com a salvaguarda de que o fito essencial 
subjacente à decisão será salvaguardado / prosseguido, evitando-se que possa ser 
dado ao imóvel destino diferente daquele que este por base na decisão e que a 
coletividade venha a deixar de prosseguir os fins sociais na comunidade que 
estiveram na base da tomada de decisão.” 

 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Está devidamente fundamentada em termos legais esta apreciação feita, salvaguardado o 
erário público, incluindo uma cláusula de salvaguarda nesse sentido.” 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

9. PC 98/2020 - SIMO FORM – Empresa de Moldes, Lda. – atribuição de topónimo 
 
565 - Presente processo camarário nº 98/2020 - requerimento nº 151/20, respeitante ao 
Pedido de Certidão em nome de SIMO FORM – Empresa de Moldes, Lda., solicitando um 
número de porta; 
 
Presente informação interna datada da Fiscalização Municipal, datada de 11-02-2020, 
indicando que “(…) o prédio se localiza numa via sem topónimo (…)”; 
 
Presente informação interna do Gabinete de SIG, datada de 31-08-2020, indicando a 
necessidade de atribuir um topónimo e indicando que após aprovação do mesmo, o número 
métrico de porta a atribuir ao prédio, deverá ser o número 57 (cinquenta e sete); 
 
Presente ofício S/3368/2021, solicitando à Junta de Freguesia da Marinha Grande uma 
proposta de topónimo para aquele arruamento. 
 
Após análise da pretensão e considerando que: 
De acordo com a alínea ss) do nº 1 do art. 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, compete à câmara municipal estabelecer a denominação das ruas e praças 
das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia. 
 
A Junta de Freguesia da Marinha Grande remeteu ofício para a Câmara Municipal, com 
referência 104 datado de 11-08-2021, apresentando a proposta de atribuição da  
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denominação de “Travessa da Rua do Repouso” ao troço com início na Rua do Repouso e 
sem saída (no cruzamento da Rua do Repouso com a Rua do Brejo). 
 
A Câmara Municipal delibera, no âmbito do disposto na ss) do nº 1 do art.33 da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, ATRIBUIR a denominação de 
“Travessa da Rua do Repouso” ao troço com início na Rua do Repouso e sem saída 
(no cruzamento da Rua do Repouso com a Rua do Brejo), de acordo com Planta de 
Localização anexa à presente deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. E/3156/2021 - Pedido de intervenção no excesso de velocidade, na Rua 
Principal do Pilado - Marinha Grande 

 
566 - Presente pedido com entrada, E/3156/2021, datado de 21/03/2021, em que é solicitado 
intervenção no excesso de velocidade, na Rua Principal do Pilado – Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/27/2021 de 19/07/2021, sobre o assunto. 
 
Presente despacho da Senhora Presidente da Câmara municipal da Marinha Grande, datado 
de 17/08/2021. 
 
Na sequência do pedido com entrada E/3156/2021 datado de 21/03/2021, para 
intervenção no excesso de velocidade na Rua Principal do Pilado – Marinha Grande, 
bem como da informação dos serviços camarários LC/27/2021 de 19/07/2021, 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 sinais de limite de velocidade 50K/h (C13), junto ao 
lavadouro, sentido Monte Real – Marinha Grande e junto aos números de polícia Nº 103 
e Nº 69, no sentido Marinha Grande – Monte Real, conforme estabelecido no artigo 24.º 
do Decreto Regulamentar Nº 22 – A/98, de 1 de outubro, em ambos os sentidos da Rua 
Principal do Pilado e ainda alertar as autoridades competentes para a situação 
descrita. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. E/6109/2021 - Pedido de estacionamento para pessoa portadora de deficiência, 
na Rua D. João Pereira Venâncio - Marinha Grande 

 
567 - Presente pedido com o registo n.º E/6109/2021, datado de 28/05/2021, em que é 
solicitado um estacionamento para pessoa portadora de deficiência, na Rua D. João Pereira 
Venâncio - Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/23/2021 datada de 25/06/2021, sobre o assunto. 
 
Presente despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, datado 
de 24/08/2021. 
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Na sequência do pedido com registo n.º E/6109/2021, para criação de um lugar de 
estacionamento para pessoa portadora de deficiência na Rua D. João Pereira Venâncio 
- Marinha Grande, bem como a informação dos serviços camarários LC/23/2021 de 
25/06/2021, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a Câmara 
Municipal da Marinha Grande delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 
AUTORIZAR a marcação de um lugar de estacionamento para pessoa portadora de 
deficiência, sendo para tal colocado um sinal de parque autorizado H1a e um painel 
adicional modelo M11d, conforme estabelecido nos artigos 34.º e 46.º, do Decreto 
Regulamentar Nº 22 – A/98, de 1 de outubro, com marcação do respetivo lugar em 
pintura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. E/9200/2021 - SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE E DO ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, BEM COMO DO PARECER DA COMISSÃO 
DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO CENTRO – AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM – GALLO 
VIDRO S.A. 

 
568 - Presente parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro, com registo de entrada n.º E/9200/2021, emitido nos termos do n.º 3 do artigo 126.º 
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua redação atual, que procedeu à revisão do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, referente à proposta de suspensão 
parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e ao estabelecimento de medidas 
preventivas para uma área de 12.88 ha, localizada no gaveto formado pelas Ruas da 
Lagoinha, a norte e do Repouso, a nascente, na freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que: 
 
- Na sua reunião de 03-08-2021, esta Câmara Municipal deliberou, ao abrigo da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, que 
procedeu à revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
propor, à Assembleia Municipal a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande (PDMMG) para uma área de12.88 ha, localizada no gaveto formado pelas Ruas da 
Lagoinha, a norte e do Repouso, a nascente, na freguesia e Concelho da Marinha Grande; 
 
- Mais deliberou propor àquele órgão o estabelecimento de medidas preventivas, em 
consequência da suspensão parcial do PDMMG, tal como preceitua o n.º 7 do já citado artigo 
126.º; 
 
- A proposta de suspensão foi objeto de parecer favorável da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), nos termos do n.º 3 do artigo 126.º e n.º 2 
do artigo 138.º, ambos do RJIGT, documento que foi registado em 20-08-2021, sob o n.º 
E/9200/2021, que refere que a proposta elaborada pela Câmara Municipal enquadra-se na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 126.º do RJIGT “porquanto decorre essencialmente da 
necessidade de viabilizar um investimento vital para uma empresa já instalada e 
naturalmente para a dinamização da economia local e, até nacional, bem como para a 
criação de emprego.” 
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- No referido parecer é, ainda, referido que a planta deve ser melhorada em termos gráficos 
identificando-se a área a suspender como “Área sujeita a suspensão e medidas preventivas”; 
 
A Câmara Municipal delibera SUBMETER à aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta de suspensão parcial do PDMMG, na área já identificada e o estabelecimento 
das respetivas medidas preventivas, por ser o órgão competente para o efeito, nos 
termos da mencionada alínea b) do n.º 1 do já citado artigo 126.º e n.º 1 do artigo 137.º, 
ambos do RJIGT, aprovada na já mencionada reunião camarária datada de 03-08-2021, 
devidamente acompanhada do parecer favorável da CCDRC e da planta melhorada, de 
acordo com indicações dadas por essa entidade. 
 
Mais delibera REMETER à Assembleia Municipal certidão da citada deliberação de 03-
08-2021, parecer jurídico e informação técnica, ambos de 23-07-2021, que fazem parte 
integrante dessa deliberação, planta de localização, identificativa da área a suspender, 
parecer favorável da CCDRC e certidão da presente deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. E/9220/2021 - Pedido de alteração de sinalização junto à empresa SOREP na 
Rua Nova da Comeira - Marinha Grande 

 
569 - Presente pedido com o registo n.º E/9220/2021, datado de 20/08/2021, em que é 
solicitado alteração de sinalização junto à empresa SOREP, na Rua Nova da Comeira - 
Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica RV datada de 26/08/2021, sobre o assunto. 
 
Presente despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, datado 
de 27/08/2021. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/9220/2021, para alteração de sinalização 
junto à empresa SOREP na Rua Nova da Comeira - Marinha Grande, 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 circulação naquele sentido, «EXCLUSIVO PARA ACESSO E 
ESTACIONAMENTO DA SOREP» sendo para tal colocado um painel adicional modelo 
M10a (exceto sorep), conforme estabelecido nos artigos 46.º, do Decreto Regulamentar 
Nº 22 – A/98, de 1 de outubro, com marcação do respetivo lugar em pintura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

14. Req.º n.º 457/21, datado de 2021/06/22 - Proc.º n.º 241/20, datado de 2020/07/29 
– Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo, Icebel – Comércio de 
Máquinas e desenvolvimento Industrial, S.A. 
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570 - Presente pedido com registo de entrada n.º 457/21, de 22-06-2021, em nome de 
ICEBEL – COMÉRCIO DE MÁQUINAS E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, S.A., titular 
do processo de licenciamento n.º 241/20, referente à sujeição da operação urbanística de 
ampliação de um estabelecimento industrial ao quadro de benefícios previstos no Programa 
de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande, que se dá por 
reproduzido. 
 
Presente minuta do contrato de apoio ao emprego e empreendedorismo, a celebrar entre a 
interessada e o Município da Marinha Grande. 
 
A afirmação da Marinha Grande como um concelho economicamente desenvolvido, que 
constitui uma referência nacional e internacional, impõe que o Município da Marinha Grande 
acompanhe esse impulso e contribua, de forma efetiva, para que a atividade económica 
beneficie das melhores condições para investir e se desenvolver. 
 
O Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande 
visa, no âmbito das atribuições municipais, incentivar os empreendedores a investirem no 
concelho da Marinha Grande e, simultaneamente, a criarem emprego. 
 
Essa política de apoio ao investimento, que favorece a sua concretização rápida e 
sustentada em parâmetros de natureza social, designadamente criação de postos de 
trabalho e que o Município tem vindo a seguir, assume especial relevância na atual 
conjuntura económica que sofreu os efeitos nefastos da pandemia provocada pelo novo 
Coronavírus – COVID 19. 
 
A redução ou isenção de taxas, devidas pela realização de operações urbanísticas, dirige-se 
aos investimentos de reconhecido interesse social e económico municipal e é graduada em 
função do número de postos de trabalho a criar. 
 
O artigo 119, n.º 3, alínea f), do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização do 
Município da Marinha Grande, concede à Câmara Municipal a competência para deliberar 
sobre a isenção ou redução das taxas devidas pela realização de operações urbanísticas 
destinadas a indústrias que sejam reconhecidas como de especial interesse social e 
económico. 
 
Adequa-se, claramente, aos conceitos previstos naquela norma regulamentar a concessão 
de benefícios, que visam fomentar, na medida do possível, a criação de emprego e o 
desenvolvimento económico, assim como a instalação de novas unidades industriais. 
 
No caso em apreço, a entidade requerente assumiu o compromisso de criar 3 postos de 
trabalho, na unidade industrial objeto de licenciamento. Encontra-se, assim, preenchido o 
pressuposto de aplicação do mencionado programa. Nestes termos, o pedido está 
enquadrado no patamar que confere a redução de 50% das taxas urbanísticas, identificadas 
no anexo que integra a minuta do contrato a celebrar. 
 
A Câmara Municipal delibera, em conformidade com as regras constantes do 
Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande 
e com o artigo 119.º, n.º 3, alínea f), do Regulamento da Edificação e da Urbanização 
do Município da Marinha Grande, APROVAR a inclusão da operação urbanística de 
ampliação de uma unidade industrial, a realizar num prédio sito na Rua 1.º de Janeiro, 
n.º 53, Lugar da Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, licenciada por 
deliberação camarária datada de 24-05-2021, cujo processo tramitou sob o n.º 241/20,  
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em nome de ICEBEL – COMÉRCIO DE MÁQUINAS E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 
S.A., no âmbito do citado Programa de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo no 
Concelho da Marinha Grande e, consequentemente, conceder-lhe a redução das taxas 
municipais em 50%, nos exatos termos constantes da minuta de contrato que 
igualmente aprova, se dá por integralmente reproduzida e fica anexa. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

15. Req.º nº 789/20, datado de 2020/07/22 - Proc.º n.º 234/20, datado de 2020/07/22 – 
RECICLAUREANO - COMÉRCIO DE SUCATAS, LDA 

 
 
571 - Presente pedido com o registo n.º 789/20, datado de 2020/07/22, referente a 
legalização de um telheiro e muros interiores de contenção, a realizar no terreno sito no 
n.º 502 da rua Quinta da Lagoinha, composto pelos prédios registados na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 8920 e 2467 e inscritos, respetivamente, na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 19852-P e na matriz predial rústica sob o artigo 2207, 
ambos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 234/20, com data de entrada de 2020/07/22, apresentado por 
RECICLAUREANO - COMÉRCIO DE SUCATAS, LDA, a solicitar a aprovação do respetivo 
projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/08/30, 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 à legalização de um telheiro e muros interiores de 
contenção, a realizar no terreno sito no n.º 502 da rua Quinta da Lagoinha, composto 
pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
o n.º 8920 e 2467 e inscritos, respetivamente, na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
19852-P e na matriz predial rústica sob o artigo 2207, ambos da freguesia e concelho 
da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 234/20, com data 
de entrada de 2020/07/22, apresentado por RECICLAUREANO - COMÉRCIO DE 
SUCATAS, LDA, com os seguintes condicionalismos: 
 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
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. 
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16. Req.º nº 1359/20, datado de 2020/12/22 - Proc.º n.º 519/20, datado de 2020/12/22 
– EENB – EFICIENCIA ENERGETICA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA 

 
572 - Presente  pedido  com  o  registo  n.º  1359/20,  datado  de  2020/12/22,  referente  à  
“construção de moradia e muros de vedação”,  a  realizar  no  prédio  sito  em  lugar de 
quintal, Forno da Telha,  Marinha  Grande,  registado  na  Conservatória  do  Registo  Predial  
da Marinha Grande, sob o n.º 20778 e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo n.º 9018,  
da  freguesia  de  Marinha  Grande  e  concelho  da  Marinha  Grande,  a  que  se  reporta  o 
processo de  licenciamento n.º 519/20,  com data  de  entrada  de 2020/12/22, apresentado 
por EENB – EFICIENCIA ENERGETICA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA, a solicitar a 
aprovação do respetivo projeto de arquitetura. 
 
Presente informação técnica, do gestor de procedimento, datada de 2021/05/03. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/07/19. 
 
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 à “construção de moradia e muros de vedação”,  a  
realizar  no  prédio  sito  em  lugar de quintal, Forno da Telha,  Marinha  Grande,  
registado  na  Conservatória  do  Registo  Predial  da Marinha Grande, sob o n.º 20778 
e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo n.º 9018,  da  freguesia  de  Marinha  
Grande  e  concelho  da  Marinha  Grande,  a  que  se  reporta  o processo de  
licenciamento n.º 519/20,  com data  de  entrada  de 2020/12/22, apresentado por EENB 
– EFICIENCIA ENERGETICA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1 -Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do RJUE; 
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. 
 
 

17. Req.º nº 32/21, datado de 2021/01/13 - Proc.º n.º 12/21, datado de 2021/01/13 – 
Nuno Miguel da Silva Rodrigues 

 
573 - Presente pedido com o registo n.º 32/21, datado de 2021/01/13, referente a 
construção de habitação unifamiliar e muro de vedação, a realizar no prédio, sito em Rua 
Nova, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 10247 e 
inscrito na matriz predial Rústica, sob o artigo n.º 4096, da freguesia de Marinha Grande e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 12/21, com 
data de entrada de 2021/01/13, apresentado por NUNO MIGUEL DA SILVA RODRIGUES, a 
solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/08/30, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
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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 construção de habitação unifamiliar e muro de 
vedação, a realizar no prédio, sito em Rua Nova, registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 10247 e inscrito na matriz predial 
Rústica, sob o artigo n.º 4096, da freguesia de Marinha Grande e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 12/21, com data de entrada 
de 2021/01/13, apresentado por NUNO MIGUEL DA SILVA RODRIGUES, com os 
seguintes condicionalismos: 
 

1. Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os 
projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do 
RJUE; 

2. Apresentar planta de implantação retificada, com indicação clara da área de 
cedência para o domínio publico (alargamento de via e passeio). Devendo 
assegurar a continuidade do alinhamento do lancil existente a sul, respeitando 
a distância ao eixo da via e prever um passeio de 1,6m dando continuidade aos 
materiais existentes (calçada miúda em calcário). 

3. Quadro sinótico retificado, relativamente aos parâmetros urbanísticos 
indicados. 

4. 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. 

 
Previamente à emissão da autorização de utilização deverá verificar-se a 
pavimentação da zona de passeio (a prever com 1.60m de largura junto ao muro) e da 
restante área para alargamento da via, devendo para o efeito garantir-se a utilização de 
materiais idênticos aos existentes no local, assim como assegurar a execução do 
remate entre o passeio e a via uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à 
berma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. Req.º nº 556/21, datado de 2021/07/21 - Proc.º n.º 52/21, datado de 2021/03/10 – 
Cristiana Alberto Anéis e João Ricardo Loureiro Faustino 

 
574 - Presente  pedido  com  o  registo  n.º  178/21,  datado  de  2021/03/10,  n.º  329/21,  
datado  de 2021/05/10,  n.º  556/21,  datado  de  2021/07/21,  referente  à  construção  de  
uma  moradia unifamiliar  e  alteração  de  muro  de vedação,  a  realizar  no  prédio  sito  
em  Rua  Manuel Francisco,  Boavista,  Marinha  Grande,  registado  na  Conservatória  do  
Registo  Predial  da Marinha Grande sob o n.º 20119/20150825 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 17855,  da  freguesia  de  Marinha  Grande  e  concelho  da  Marinha  
Grande,  a  que  se  reporta  o processo de  licenciamento n.º 52/21,  com data  de  entrada  
de 2021/03/10, apresentado por CRISTIANA ALBERTO ANÉIS e JOÃO RICARDO 
LOUREIRO FAUSTINO, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/07/22, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
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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 à construção de uma moradia unifamiliar e alteração 
de muro de vedação, a realizar no prédio sito  em  Rua  Manuel  Francisco,  Boavista,  
Marinha  Grande,  registado  na  Conservatória  do Registo  Predial  da  Marinha  
Grande  sob  o  n.º  20119/20150825  e  inscrito  na  matriz  predial urbana sob o artigo 
n.º 17855, da freguesia de Marinha Grande e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 52/21, com data de entrada de 2021/03/10, 
apresentado  POR  CRISTIANA  ALBERTO  ANÉIS e  JOÃO  RICARDO  LOUREIRO 
FAUSTINO, com os seguintes condicionalismos: 
 
1 -Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do RJUE; 
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. 
 
 

19. Req.º n.º 365/21, datado de 2021/05/25 - Proc.º n.º 502/18, datado de 2018/11/22 
– Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia e Diogo Manuel Rodrigues Garcia 

 
575 - Presente pedido com o registo n.º 365/21, datado de 2021/05/25, relativo a apreciação 
das especialidades, referentes às alterações à obra de “Alteração e ampliação de moradia 
existente, construção de anexo e alteração de muros de vedação” e executadas em 
obra, titulada pelo alvará de obras de alteração, ampliação e construção n.º 70/20, no âmbito 
do processo camarário n.º 502/18, subscrito por Priscila Alexandra da Silva Ribeiro 
Garcia, com o NIF 234183586 e por Diogo Manuel Rodrigues Garcia, com o NIF 
232592195, a incidir sobre um prédio urbano, sito na Estrada da Nazaré, n.º 50 (EN 242), 
freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Alcobaça sob o número 1851 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 194, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara, datada de 
2021/03/01. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/07/01, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
alterações à obra de “Alteração e ampliação de moradia existente, construção de 
anexo e alteração de muros de vedação” e executadas em obra, titulada pelo alvará de 
obras de alteração, ampliação e construção n.º 70/20, no âmbito do processo 
camarário n.º 502/18, subscrito por Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia, com o 
NIF 234183586 e por Diogo Manuel Rodrigues Garcia, com o NIF 232592195, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na Estrada da Nazaré, n.º 50 (EN 242), freguesia de Moita,  
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concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Alcobaça sob o número 1851 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
194, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara, datada de 
2021/03/01. 
 
Mais delibera informar os requerentes que deverão, nos termos do disposto no n.º 7 
do artigo 27.º do RJUE, requerer o aditamento ao alvará n.º 70/20, apresentando para o 
efeito o respetivo original. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º n.º 539/21, datado de 2021/07/16 - Proc.º n.º 72/19, datado de 2019/02/27 – 
TROCA DE SONHOS, LDA 

 
576 - Presente pedido com os registos n.º 461/21, de 2021//06/24 e n.º 539/21, de 
2021/07/16, relativo ao pedido de apreciação das especialidades, no âmbito do pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício habitacional de 2 fogos e muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito no lugar de Pero Neto, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 9104 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 4198, apresentado por 
TROCA DE SONHOS, LDA., cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara, 
datada de 2020/11/02. 
 
Presente informações técnicas, datadas de 2021/07/02 e 2021/07/20, que atestam 
encontrarem-se os projetos de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de edifício habitacional de 2 fogos e muros de vedação”, a incidir sobre 
um prédio rústico, sito no lugar de Pero Neto, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 9104 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 4198, 
apresentado por TROCA DE SONHOS, LDA, com o NIPC 507905571, com o seguinte 
condicionalismo: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a Estrada 
do Pêro Neto, em blocos de betão de cor natural, com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após execução da camada de base em “tout-venant” com 0,15m 
de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e 
na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e 
lancil lateral com cantos de acabamento. 
 
2. O remate da faixa de rodagem, na extensão total do prédio confinante com o 
arruamento público. 
 
3. O remate do pavimento em betuminoso na zona de alargamento da faixa de 
rodagem deverá ser executado de acordo com as seguintes rúbricas: 
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a) Abertura de caixa na espessura dos pavimentos a aplicar; 
b) Aplicação de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 

com 0,30m de espessura, aplicado em duas camadas com 0,15m de espessura, 
após rega e compactação; 

c) Aplicação de camada de regularização em AC 20 reg ligante (MBD – mistura 
betuminosa densa), com 0,08m de espessura média e D=2,35 ton/m3, incluindo 
rega de impregnação em emulsão catiónica de rotura lenta à taxa de 1,5kg/m2.   

 
4. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 260,00m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a Estrada do Pêro Neto, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO”, com o 
número “2”, datada de “FEVEREIRO 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
403/19, datado de 2019/02/27, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. Req.º n.º 638/21, datado de 2021/08/16 - Proc.º n.º 263/19, datado de 2019/07/24 
– IMOLAZER-IMOBILIARIA, S.A. 

 
577 - Presente pedido com o registo n.º 638/21, datado de 2021/08/16, apresentado por 
IMOLAZER-IMOBILIARIA, S.A., a solicitar a junção ao processo n.º 263/19, datado de  
24/07/2019, relativo à  construção  de  edifício  misto  de  habitação  coletiva,  comércio  e 
serviços, no terreno sito no gaveto formado pelas ruas Machado dos Santos e Campos 
Júnior, formado pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande, sob os n.º 275, 276, 277 e 278 e inscritos na matriz predial urbana, respetivamente, 
sob os artigos n.º 3809, 3811, 110 e 109, da freguesia e concelho da Marinha Grande, 
aprovado em reunião de câmara de 2020/10/07, o projeto de especialidade relativo a 
instalações eletromecânicas. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/08/16, que atesta encontrar-se o projeto de 
especialidade em condições de ser aceite. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/08/19, que propõe a aprovação do pedido de 
junção do projeto de especialidade de instalações eletromecânicas apresentado ao processo 
PC 263/19, mantendo-se na íntegra o teor da deliberação de Câmara, datada de 2020/10/07, 
que aprovou o processo de licenciamento em causa. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR o pedido, apresentado por IMOLAZER-IMOBILIARIA,S.A., de junção do  
projeto  de  especialidade  relativo  a  instalações  eletromecânicas ao processo  n.º 
263/19, datado de 24/07/2019, relativo à construção de edifício misto de habitação 
coletiva, comércio  e  serviços, no terreno  sito  no  gaveto  formado  pelas  ruas 
Machado  dos  Santos  e Campos  Júnior,  formado  pelos  prédios registados na  
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Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob os n.º 275,  276,  277  e  278 
e  inscritos na  matriz  predial  urbana, respetivamente, sob os artigos n.º 3809, 3811, 
110 e 109, da freguesia e concelho da Marinha Grande, aprovado  em  reunião  de  
câmara  de 2020/10/07,  mantendo-se na  íntegra  o  teor  da deliberação então tomada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. Req.º n.º 270/21, datado de 2021/04/19 - Proc.º n.º 413/19, datado de 2019/11/13 
– Paulo Jorge Ferreira de Sousa 

 
578 - Presente pedido com o registo n.º 270/21, de 2021/04/19, relativo ao pedido de 
apreciação das especialidades, no âmbito do pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação”, incluindo o 
“Destaque de parcela”, a incidir sobre uma parcela de terreno (parcela a destacar) a 
constituir através de operação de destaque a operar sobre um prédio rústico sito na rua 
Sociedade Beneficência e recreio 1.º de Janeiro, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 3162 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10043, dispondo da 
área de 1.539,36m2, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 413/19, com data de 
entrada de 2019/11/13, apresentado por PAULO JORGE FERREIRA DE SOUSA, cujo 
projeto de arquitetura e operação de destqque foram aprovados na reunião de Câmara de 
2020/06/18. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/07/01, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação”, incluindo o 
“Destaque de parcela”, a incidir sobre uma parcela de terreno (parcela a destacar) a 
constituir através de operação de destaque a operar sobre um prédio rústico sito na 
rua Sociedade Beneficência e recreio 1.º de Janeiro, lugar de Fonte Santa, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 3162 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
10043, dispondo da área de 1.539,36m2, , a que se reporta o processo de licenciamento 
n.º 413/19, com data de entrada de 2019/11/13, apresentado por PAULO JORGE 
FERREIRA DE SOUSA, cujo projeto de arquitetura e operação de destqque foram 
aprovados na reunião de Câmara de 2020/06/18, com o seguinte condicionalismo: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ao longo da estrema confinante com a rua Sociedade 
Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, em calçada de pedra calcária com as dimensões 
de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de camada de base em tout-venant com 0,15m 
de espessura.  
 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 51,36m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de 
Janeiro, conforme configuração constante da peça gráfica correspondente ao 
“DESTAQUE”, com o número “1D”, datada de “OUTUBRO 2019”, entregue a coberto  
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do requerimento n.º 1875/19, datado de 2019/11/13, ficando a emissão da Autorização 
de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Req.º n.º 269/21, datado de 2021/04/19 - Proc.º n.º 414/19, datado de 2019/11/13 
– Paulo Jorge Ferreira de Sousa 

 
579 - Presente pedido com os registos n.º 269/21, de 2021/04/19, relativo ao pedido de 
apreciação das especialidades, no âmbito do pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a incidir sobre uma 
parcela de terreno (parcela remanescente) a constituir através de operação de destaque 
solicitada no Proc.  n.º 413/19, em nome do requerente, tendo por base o prédio rústico, sito 
na rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, lugar de Fonte Santa, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande, sob o número 3162 e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo número 10043, 
dispondo da área de 1.539,36m2.  A parcela remanescente a constituir através da referida 
operação de destaque, ficará com a área de 551,00m2, apresentado por Paulo Jorge 
Ferreira de Sousa, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara, datada 
de 2020/06/18. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/07/01, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a incidir sobre uma 
parcela de terreno (parcela remanescente) a constituir através de operação de 
destaque solicitada no Proc.  n.º 413/19, em nome do requerente, tendo por base o 
prédio rústico, sito na rua Sociedade Beneficência e recreio 1.º de Janeiro, lugar de 
Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande, sob o número 3162 e inscrito na matriz predial 
rústica, sob o artigo número 10043, dispondo da área de 1.539,36m2.  A parcela 
remanescente a constituir através da referida operação de destaque, ficará com a área 
de 551,00m2, apresentado por Paulo Jorge Ferreira de Sousa, com o seguinte 
condicionalismo: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ao longo da estrema confinante com a rua Sociedade 
Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, em calçada de pedra calcária com as dimensões 
de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de camada de base em tout-venant com 0,15m 
de espessura. 
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Mais delibera INFORMAR o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. Req.º n.º 1975/19, datado de 2019/11/27 - Proc.º n.º 428/19, datado de 2019/11/27 
– Vítor Manuel Ferreira Lopes 

 
580 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 1975/19, datado de 27-11-2019, 
constante do processo n.º 428/19, em nome de VÍTOR MANUEL FERREIRA LOPES, 
referente a um pedido de informação prévia acerca da viabilidade de realizar uma operação 
urbanística de alteração e ampliação de um edifício de habitação existente na Rua Helena 
Lopes Vieira, lugar de S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1922 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo n.º 19957-P. 
 
Presentes ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
datado de 13-07-2021, registado sob o n.º 7841/2021, com o título “Garantia do existente; 
alteração e ampliação de edifício” e parecer n.º 34/2021 dessa mesma Comissão com o 
registo de entrada n.º E/2298/2021 e título “PDM Marinha Grande; Obras de reconstrução; 
ampliação” 
 
Presentes parecer técnico e parecer jurídico, datados de 28-08-2020 e 14-10-2020, 
respetivamente. 
 
Considerando que: 
 
- Vítor Manuel Ferreira Lopes apresentou um pedido de informação prévia para alteração e 
ampliação de um edifício de habitação existente, sito na Rua Helena Lopes Vieira, Lugar de 
S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande; 
 
- Foi emitido, a 28-08-2020, parecer técnico no sentido que o referido pedido não era viável, 
visto que em eventual pedido de licenciamento a apresentar nos moldes propostos seria 
passível de indeferimento, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 
designadamente por dizer respeito à ampliação de uma edificação existente, ao nível 
superior, sobre o piso existente, não garantindo no piso proposto, os afastamentos  mínimos 
definidos no n.º 6 do artigo 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande (PDM); 
 
- A 14-10-2020, foi emitido parecer jurídico sobre o assunto, concordante com o citado 
parecer técnico; 
 
- Acerca da problemática da “garantia do existente”, em causa no presente pedido, a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) emitiu um 
parecer com o n.º 34/2021, no âmbito do processo de licenciamento n.º 381/19, referente à 
ampliação de uma habitação unifamiliar, na mesma localidade de S. Pedro de Moel; 
 
- O dito parecer, registado sob o n. º 2298/2021, de 01-03-2021, com o título “PDM Marinha 
Grande; Obras de reconstrução; ampliação” referia que a ampliação requerida, que se  
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consubstancia na construção de mais um piso, sem aumento da área de implantação, 
mantém o mesmo afastamento à estrema, não existindo agravamento da desconformidade 
com o PDM, desde que se mantenha a área de implantação e o novo piso não possua 
corpos balançados; 
 
- No âmbito do pedido de informação prévia aqui em causa, esta Câmara voltou a solicitar 
parecer àquela Comissão, tendo a mesma respondido - através do ofício registado sob o n.º 
7841/2021, com o título “Garantia do existente; alteração e ampliação do edifício” - que, 
acerca dessa matéria, já tinha emitido o seu entendimento no parecer com o n.º 34/2021; 
 
- Não obstante existirem pareceres dos serviços camarários que se pronunciaram pela 
inviabilidade do pedido, esta Câmara Municipal encontra-se adstrita ao princípio da 
igualdade nas suas relações com os particulares, previsto no artigo 6.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA); 
 
- No processo n.º 381/19, esta Câmara Municipal aderiu, por concordar com o mesmo, ao 
entendimento expendido no parecer n.º 34/2021 da CCDRC para licenciar a ampliação de 
uma habitação unifamiliar na localidade de S. Pedro de Moel; 
 
- A mesma solução interpretativa aplica-se ao pedido de informação prévia apresentado, por 
estar em causa a mesma problemática do mencionado processo de licenciamento – 
construção de um piso superior sobre o existente, em edificação licenciada em data anterior 
à entrada em vigor do PDM; garantia do existente consagrada no artigo 60.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação e conformação da construção com os parâmetros 
de dimensionamento dos afastamentos consagrados no regulamento daquele Plano, 
 
A Câmara Municipal, por concordar com os fundamentos constantes do parecer n.º 
34/2021 da CCDRC, que se dão por integralmente reproduzidos e passam a fazer parte 
da presente deliberação, com as necessárias adaptações, delibera, ao abrigo do n.º 1 
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 9 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, INFORMAR ser viável, nos termos propostos, a pretensão apresentada por 
VÍTOR MANUEL FERREIRA LOPES, para alterar e ampliar um edifício de habitação 
existente na Rua Helena Lopes Vieira, Lugar de S. Pedro de Moel, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 1922 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo n.º 
19957-P, não existindo, face aos citados fundamentos, violação do n.º 6 do artigo 5.º 
do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, no que se refere aos 
afastamentos mínimos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. Req.º n.º 179/21, datado de 2021/03/11 - Proc.º n.º 466/19, datado de 2019/12/30 
– Joni Rocha Vieira e Marisa Ferreira Caetano 

 
581 - Presente pedido com o registo n.º 179/21, de 2021/03/11, relativo ao pedido de 
apreciação das especialidades, no âmbito do pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a levar a efeito na 
parcela designada “Parcela Remanescente”, a constituir através da operação de destaque de 
parcela de terreno (constante no PC n.º 465/19), a incidir sobre um prédio urbano, sito na 
Rua Sociedade de beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, freguesia e concelho de Marinha  
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Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande, sob o número 
1161 e inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo número 19938, apresentado por JONI 
ROCHA VIEIRA e MARISA FERREIRA CAETANO, cujo projeto de arquitetura foi aprovada 
em reunião de Câmara, datada de 2020/06/18. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/03/26, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
licenciamento da obra de “Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de 
Vedação”, a levar a efeito na parcela designada “Parcela Remanescente”, a constituir 
através da operação de destaque de parcela de terreno (constante no PC n.º 465/19), a 
incidir sobre um prédio urbano, sito na Rua Sociedade de beneficência e Recreio 1.º de 
Janeiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande, sob o número 1161 e inscrito na matriz predial 
urbana, sob o artigo número 19938, apresentado por JONI ROCHA VIEIRA e MARISA 
FERREIRA CAETANO, com o seguinte condicionalismo: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio público na extensão total do prédio confinante com a Rua 
Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, em blocos de betão com as 
dimensões de 0,10mX0,20mX0,06m, após execução de camada de base em tout-venant 
com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura 
de 0,15m e na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de 
largura e lancil lateral com cantos de acabamento. A valeta deverá ser executada com 
peças de betão pré-fabricado com uma largura de 0,40m. Deverão ser corrigidas as 
peças desenhadas de acordo com o perfil transversal-tipo descrito nomeadamente na 
planta de implantação. 
 
2. O afastamento do muro de vedação ao eixo da via deverá ser de 6,25m, sendo 3,25m 
para a faixa de rodagem, 0,90m para a berma da estrada em betuminoso, o,40m para a 
valeta em betão e 1,70m de largura de passeio (3,25m+0,90m+0,40m+1,70m). 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. Req.º n.º 481/21, datado de 2021/07/02 - Proc.º n.º 40/20, datado de 2020/02/10 – 
Héber Elói Rodrigues 

 
582 - Presente pedido com o registo n.º 481/21, de 2021/07/02, relativo ao pedido de 
apreciação das especialidades, no âmbito do pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a levar a efeito sobre um 
prédio rústico sito em Valados, lugar de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande,  
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descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20697 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 8623, apresentado por HÉBER ELÓI 
ROPDRIGUES, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara, datada de 
2020/12/02. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/07/13, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
licenciamento da obra de “Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de 
Vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico sito em Valados, lugar de Garcia, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20697 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 8623., apresentado por HÉBER ELÓI ROPDRIGUES, cujo projeto de 
arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara, datada de 2020/12/02., com o seguinte 
condicionalismo: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio público ao longo da frente do prédio confinante com a rua 
dos Valados, com as larguras e alinhamentos constantes da peça gráfica 
correspondente à “PROJECTO DE ARQUITETURA_PLANTA DE SITUAÇÃO”, com o 
número “01”, datada de “AGOSTO 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 
967/20, datado de 2020/09/08. O passeio deverá ser executado em pedra calcária 
(calçada), com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após a execução de uma base 
em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em pedra calcária com 
as dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base) e na 
zona da entrada deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil 
lateral com cantos de acabamento. Devido à inexistência de um sistema de drenagem 
da plataforma da rua dos Valados, deverá ser considerada uma berma/valeta com uma 
largura compreendida entre o limite do pavimento existente em betuminoso da faixa 
de rodagem e o muro de vedação, em calçada de calcário ou granito, com as 
dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução de uma base em “tout-venant” com 
uma espessura mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada de modo a fazer uma 
valeta suave com um fio de água ao meio da berma em calçada. 
 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 284,50m, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua dos Valados, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PROJECTO DE ARQUITETURA_PLANTA 
DE IMPLANTAÇÃO”, com o número “02”, datada de “AGOSTO 2020”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 967/20, datado de 2020/09/08, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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27. Req.º n.º 669/21, datado de 2021/08/26 - Proc.º n.º 252/20, datado de 2020/07/31 
– ARMANDO MASCARENHAS MARTINS e REGINA MARIA DA SILVA DOS 
SANTOS MARTINS 

 
583 - Presente requerimento n.º 669/21, datado de 2020/12/04, constante   do processo  
camarário  n.º 252/20,  subscrito  por ARMANDO  MASCARENHAS  MARTINS e REGINA 
MARIA DA SILVA DOS SANTOS MARTINS, referente  ao  pedido  de licenciamento  da  
obra  de “Construção  de habitação unifamiliar  e  muro de vedação”, a incidir sobre um 
prédio rústico, sito na rua Santo António de Platina, lugar  de  Talhões  da  Vieira,  freguesia  
de  Vieira  de  Leiria,  concelho  de  Marinha Grande,  descrito  na  Conservatória  do  
Registo  Predial  de  Marinha  Grande, sob  o número 5826 e inscrito na matriz predial 
rústica, sob o artigo número 3704. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/08/30, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
“Construção  de habitação unifamiliar  e  muro de vedação”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua Santo António de Platina, lugar  de  Talhões  da  Vieira,  freguesia  
de  Vieira  de  Leiria,  concelho  de  Marinha Grande,  descrito  na  Conservatória  do  
Registo  Predial  de  Marinha  Grande,  sob  o número 5826 e inscrito na matriz predial 
rústica, sob o artigo número 3704, apresentado por ARMANDO  MASCARENHAS  
MARTINS e REGINA MARIA DA SILVA DOS SANTOS MARTINS, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. O poço de bombagem das águas residuais domésticas deve ser estanque. 
 
2. O cumprimento das condições estabelecidas no título n.º 
PIP015416.2020.RH4A, emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente, que se 
transcrevem: 
“(...)1.ª O pedido de Informação Prévia enviado em 20/07/2020, relativo à construção de 
muros de vedação, na faixa marginal dos 10m de uma linha de águas públicas, e de 
duas travessias nessa linha de água, uma pedonal outra viária, mereceu parecer    
favorável, devendo respeitar as condicionantes definidas nesta Informação Prévia. 
2.ª O edifício destinado a habitação unifamiliar não carece de título de utilização dos 
recursos hídricos, por se encontrar implantado para além da faixa marginal dos 10m 
da linha de água (10.63m), no entanto a construção dos muros e das travessias da 
linha de água (rampas), uma pedonal e a outra viária, carece de autorização prévia 
destes Serviços. 
3.ª Para a emissão de autorização, para a realização das construções dos muros e das 
travessias (rampas), deverá ser solicitado o respetivo título, devendo o projeto das 
duas travessias ser instruído com o cálculo hidráulico das secções de vazão e o termo 
de responsabilidade do projetista, em termos de segurança estrutural e hidráulica. 
4.ª Não poderá existir redução da secção da vazão ao longo da linha de água que se 
pretende intervencionar. 
5.ª Para além das duas travessias, a linha de água deverá permanecer a céu 
aberto.(...)” 
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3. A execução de um passeio junto da estrema do prédio confinante com a rua 
Santo António de Platina, em calçada de pedra de calcário, com as dimensões de 
0,05mx0,05mx0,05m, após a execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m de 
espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com as dimensões de 0,12m 
(largura à vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

28. Req.º n.º 306/21, datado de 2021/04/30 - Proc.º n.º 270/20, datado de 2020/08/12 
– Ana Sofia Gomes Alexandre 

 
584 - Presente pedido com o registo n.º 306/21, de 2021/04/30, relativo ao pedido de 
apreciação das especialidades, no âmbito do pedido de licenciamento da obra de 
“Demolição de Construções existentes e Construção de Habitação Unifamiliar e Muros 
de Vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 1.º de Janeiro, freguesia de Moita, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob 
o número 1901 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 164, apresentado por 
ANA SOFIA GOMES ALEXANDRE, cujo projeto de arquitetura foi aprovado na reunião de 
Câmara, datada de 2021/04/26. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/07/20, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
licenciamento da obra de “Demolição de Construções existentes e Construção de 
Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
rua 1.º de Janeiro, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 1901 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 164, apresentado por ANA SOFIA GOMES 
ALEXANDRE, cujo projeto de arquitetura foi aprovado na reunião de Câmara, datada 
de 2021/04/26, com o seguinte condicionalismo: 
 
1.  Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a rua 1.º de 
Janeiro, através da colocação de blocos de betão de cor branca, com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após a execução da camada de base em “tout-venant” com0,15m 
de espessura.  O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e 
na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e 
lancil lateral com cantos de acabamento. 
 

3. Cedência  para  domínio  público  da  faixa  de  terreno  com  a  área  
de45,00m2,  ao  longo  da frente  do  prédio  confinante  com  a  rua  1.º  de  
Janeiro,  conforme  configuração  constante  da peça  gráfica  correspondente  
à  “Implantação”,  com  o  número  “1AD1”,  datada  de  “março 2021”,  
entregue a  coberto  do  requerimento  n.º  264/21,  datado  de  2021/04/15,  
ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação 
de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 
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Mais delibera INFORMAR o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

29. Req.º n.º 343/21, datado de 2021/05/14 - Proc.º n.º 464/20, datado de 2020/11/12 
– Mickael Pedrosa Fernandes e Diana Soraia Mendes Pereira 

 
585 - Presente pedido com o registo n.º 343/21, de 2021/05/14, relativo ao pedido de 
apreciação das especialidades, no âmbito do pedido de licenciamento da obra de 
“construção de habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio 
rústico sito na Quinta da Areia, lugar de Casal d’Anja, freguesia de Vieira de Leieria, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande, sob o número 5604 e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo número 1461, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 464/20, com data de entrada de 2020/11/12, 
apresentado por MICKAEL PEDROSA FERNANDES e DIANA SORAIA MENDES 
PEREIRA, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara, datada de 
2021/03/15. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/07/20, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
licenciamento da obra de “construção de habitação unifamiliar e muros de vedação”, a 
incidir sobre um prédio rústico sito na Quinta da Areia, lugar de Casal d’Anja, 
freguesia de Vieira de Leieria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande, sob o número 5604 e inscrito na matriz predial 
rústica, sob o artigo número 1461, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
464/20, com data de entrada de 2020/11/12, apresentado por MICKAEL PEDROSA 
FERNANDES e DIANA SORAIA MENDES PEREIRA, cujo projeto de arquitetura foi 
aprovado em reunião de Câmara, datada de 2021/03/15, com o seguinte 
condicionalismo: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua Quinta 
D’Areia, em blocos de betão com as dimensões de 0,10mX0,20mX0,06m, após 
execução de camada de base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil 
deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e na zona das entradas 
deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral com cantos 
de acabamento. O remate do pavimento da faixa de rodagem deverá ser executado em 
calçada de calcário ou granito com dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução 
de uma base em “tout-venant”com uma espessura mínima de 0,20m. A berma deverá 
ser executada de modo a fazer uma valeta suave com um fio de água ao meio da 
berma em calçada. 
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 23,24m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua Quinta da Areia, conforme 
configuração   constante   da   peça   gráfica   correspondente   à “Planta de 
Implantação sob Lev.  Top.  Geo”, com   o   número “ARQ-02”, datada   de “08/2020”, 
entregue   a   coberto   do   requerimento   n.º   1237/20, datado de 2020/11/12, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação   de   certidão   
emitida   pela   Conservatória   do   Registo   Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

30. Req.º n.º 658/21, datado de 2021/08/20 - Proc.º n.º 176/21, datado de 2021/07/26 
– Manuel Azenha Simões 

 
586 - Presente  pedido  com  os registos  n.º  573/21,  datado  de  2021/07/26  e n.º 658/21,  
datado  de 2021/08/20, referente à demolição de um edifício a realizar no prédio, sito em 
Avenida José Gregório,  n.º  95,  97  e  99,  Marinha  Grande,  registado  na  Conservatória  
do  Registo  Predial  da Marinha Grande sob o n.º 1656/19620127e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 14184,  da  freguesia  de Marinha  Grande e  concelho  da  Marinha  
Grande,  a  que  se  reporta  o processo de licenciamento n.º 176/21, com data de entrada de 
2021/07/26, apresentado por MANUEL  AZENHA  SIMÕES,  a  solicitar  a aprovação do 
respetivo projeto de demolições; 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/08/27, que atesta encontrar-se o projeto de 
demolições 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 20.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 
projeto  de demolições relativo à demolição de um edifício a realizar no prédio sito em 
Avenida José Gregório, n.º 95, 97 e 99, Marinha  Grande,  registado  na  Conservatória  
do  Registo  Predial  da  Marinha  Grande  sob  o  n.º 1656/19620127e  inscrito  na  
matriz  predial  urbana  sob  o  artigo  n.º 14184,  da  freguesia  de Marinha Grande e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 176/21,  
com  data  de  entrada  de 2021/07/26,  apresentado  por  MANUEL  AZENHA  SIMÕES, 
com os seguintes condicionalismos: 
1 – Efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD, 
de acordo com o modelo publicitado no sítio na Internet da ANR, nos termos do 
disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro. 
2 – Anexar ao registo de dados cópia das guias de acompanhamento de resíduos 
concluídas, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro. 
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3 - 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. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

31. Req.º n.º 106/21, datado de 2021/02/12 - Proc.º n.º 33/21, datado de 2021/02/12 – 
ÁLAMO - FERRAMENTAS, UNIPESSOAL LDA 

 
587 - Presente pedido com o registo n.º 106/21, datado de 12/02/2021 referente a pedido de 
informação prévia relativo a uma operação urbanística de alteração e ampliação, assim como 
a alteração de uso de armazém para indústria e comércio, de um edifício existente, sito na 
rua José Alves Júnior, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
o n.º 7813 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20799-P, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 33/21, com data de entrada de 
12/02/2021, apresentado por ÁLAMO - FERRAMENTAS, UNIPESSOAL LDA, a solicitar 
informação relativa à viabilidade da operação pretendida. 
 
Presente informação técnica, datada de 2021/08/30, que atesta ser viável a operação 
urbanística pretendida. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
INFORMAR, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º do RJUE, ser 
viável a operação urbanística a que se reporta o pedido de informação prévio n.º 33/21, 
com data de entrada de 12/02/2021, apresentado ÁLAMO - FERRAMENTAS, 
UNIPESSOAL LDA, relativa à ampliação e alteração da edificação existente, sita na rua 
José Alves Júnior, Tojeiras, registada na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande com o n.º 7813 e inscrita na Matriz Predial Urbana sob o artigo n.º 20799-P, 
sendo igualmente viável a alteração de uso pretendida de armazém para indústria e 
comércio, devendo o respetivo processo de comunicação prévia ser apresentado, de 
acordo com o n.º 3 do artigo 17º do mesmo diploma legal, no prazo de um ano após a 
respetiva decisão e acompanhado de declaração dos autores e coordenador dos 
projetos de que aquele respeita os limites constantes da informação prévia favorável. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

32. Req.º n.º 681/21, datado de 2021/08/31 - Proc.º n.º 282/15, datado de 2015/08/14 
– MARIA ISABEL MALAQUIAS VIEIRA 

 
588 - Pelo requerimento em apreço é solicitada a autorização de utilização para o edifício, 
para habitação, sito na Rua Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, n.º 14, freguesia de Vieira de 
Leiria e concelho de Marinha Grande, cuja construção foi legalizada no âmbito do processo 
camarário n.º 282/15, titulada pelo Alvará de Licença de Legalização n.º 66/18, de 
2020/09/29, em nome de MARIA ISABEL MALAQUIAS VIEIRA. 
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Presente parecer técnico datado de 2021/08/31, bem como despacho da Sr.ª Presidente da   
Câmara Municipal, datado de 2021/09/01, a determinar a realização da vistoria prevista no 
n.º 6 do art. 57.º do RMEUMMG – 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 n.º 2 
do artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 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 destinado a habitação, , 
sito na Rua Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, n.º 14, freguesia de Vieira de Leiria e concelho 
de Marinha Grande, cuja construção foi legalizada no âmbito do processo camarário n.º 
282/15, titulada pelo Alvará de Licença de Legalização n.º 66/18, de 2020/09/29, em nome 
de MARIA ISABEL MALAQUIAS VIEIRA, com a seguinte composição: 
 
1)Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2)Membros suplentes 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Ricardo Santos 
Arquiteta Marta Cordeiro 
Fiscal Álvaro Letra 
 
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. 
 
 

33. Req.º n.º 657/21, datado de 2021/08/20 - Proc.º n.º 520/16, datado de 2016/12/20 
– ALFREDO TOMÉ DINIZ 

 
589 - Presente requerimento com o n.º 657/21, datado de 2021/08/20, a solicitar a 
autorização de utilização o edifício destinado a habitação, sito na Rua da Liberdade, n.º 18, 
Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, cuja construção 
foi legalizada no âmbito do processo camarário n.º 520/16, titulado pelo Alvará de 
Legalização n.º 27/21, emitido em 2021/05/24, em nome de ALFREDO TOMÉ DINIZ. 
 
Presente parecer técnico datado de 2021/08/25, bem como despacho da Sr.ª Presidente   da   
Câmara   Municipal, datado   de 2021/08/30, a   determinar a realização da vistoria prevista 
no n.º 6 do art. 57.º do RMEUMMG – 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 n.º 2 
do artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 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 destinado a habitação, sito  
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na Rua da Liberdade, n.º 18, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de 
Marinha Grande, cuja construção foi legalizada no âmbito do processo camarário n.º 
520/16, titulado pelo Alvará de Legalização n.º 27/21, emitido em 2021/05/24, em nome 
de ALFREDO TOMÉ DINIZ, com a seguinte composição: 
 
1)Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2)Membros suplentes 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Ricardo Santos 
Arquiteta Marta Cordeiro 
Fiscal Álvaro Letra 
 
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. 
 
 

34. Req.º n.º 675/21, datado de 2021/08/27 - Proc.º n.º 110/2021, datado de 
2021/08/27 – MARTA MONTEIRO GREGÓRIO 

 
590 - Pelo  requerimento  em  apreço  é  solicitada  a  realização  de  vistoria  para  avaliação  
do  estado  inicial  de conservação de edifício sito na Rua Machado Santos, n.º 16 e 18, 
freguesia de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande, sob o n.º 14027e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande, 
sob o artigo n.º 18.317, integrado na área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha 
Grande, propriedade de MARTA MONTEIRO GREGÓRIO, para efeitos de candidatura a 
benefícios fiscais. 
 
Presente parecer técnico datado de 2021/08/31, sobre o assunto. 
 
Considerando que: 
- A delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande foi aprovada 
pela Assembleia Municipal da Marinha Grande na sua segunda reunião realizada no dia 1 de 
dezembro de 2014, da sessão ordinária de 24 de novembro de 2014, e publicada no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 245, de 19 de dezembro de 2014 (Aviso n.º 14276/2014). 
 
- A delimitação da ARU permite o acesso a um conjunto de benefícios fiscais sobre os 
prédios urbanos abrangidos por esta, quando objeto de ações reabilitação, iniciadas após 1 
de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020, nos termos 
do disposto no n.º 20.º e n.º 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 215/89, na redação em vigor. 
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- De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 45.ºdo Estatuto dos Benefícios Fiscais os 
prédios urbanos ou frações autónomas, localizados em áreas de reabilitação urbana 
beneficiam dos seguintes incentivos: 
a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos, a contar do ano, 
inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do 
proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação 
permanente ou a habitação própria e permanente; 
b)  Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições 
de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 
respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; 
c)  Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira 
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para 
habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a 
habitação própria e permanente. 
 
- Para que possam aceder a estes benefícios, devem ser preenchidas, cumulativamente, as 
seguintes condições, previstas no n.º 1 do EBF: 
a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril; 
b)Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de 
conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um 
nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, e 
sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos 
edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. 
 
- Nos termos do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo diploma, “O reconhecimento da intervenção 
de reabilitação para  efeito  de  aplicação  do  disposto  no  presente  artigo  deve  ser  
requerido  conjuntamente  com  a comunicação  prévia  ou  com  o  pedido  de  licença  da  
operação  urbanística,  cabendo  à  câmara  municipal competente ou, se for o caso, à 
entidade gestora da reabilitação urbana, comunicar esse reconhecimento ao serviço de 
finanças da área da situação do edifício ou fração, no prazo máximo de 20 dias a contar da 
data  da  determinação  do  estado  de  conservação  resultante  das  obras  ou  da  emissão  
da  respetiva certificação energética, se esta for posterior.” 
 
- O disposto no artigo 65.º do  Regime Jurídico da  Reabilitação Urbana aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de 
julho, e nos artigos 1.º e 2.º do  Decreto-Lei  n.º  266-B/2012,  de31  de  dezembro,  compete  
aos  serviços  municipais,  em  vistoria realizada para o efeito, ordenada pela Câmara 
Municipal, classificar o estado de conservação do edifício, em  sede  de  reabilitação  urbana,  
com  referência  aos  níveis  de  conservação  constantes  no  artigo  5.º  do Decreto-Lei  n.º  
266-B/2012.  A determinação do nível de conservação do imóvel deve obedecer aos critérios 
definidos na Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, devendo ser preenchida a ficha 
de habilitação aprovada pelo mesmo diploma legal. 
 
A Câmara Municipal delibera: 
 
DETERMINAR, considerando o disposto na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no 
artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º  
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307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de 
julho, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, a realização de 
vistoria ao edifício sito na Rua Machado Santos, n.º 16 e 18, freguesia de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 
14027e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande, sob o artigo 
n.º 18.317, integrado na área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, 
propriedade de MARTA MONTEIRO GREGÓRIO, para efeitos de classificação do 
estado inicial do edifício, devendo a determinação do nível de conservação do imóvel 
obedecer aos critérios definidos na Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, bem 
como ser preenchida a ficha de avaliação aprovada pelo mesmo diploma legal; 
 
Mais delibera DETERMINAR que a vistoria seja realizada em 2021/09/16, pelas 09:30h, e 
que a respetiva Comissão tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Arquiteto Miguel Figueiredo 
Arquiteto Alexandre Fava  
Engenheiro Maria João Oliveira 
 
Membros suplentes: 
Arquiteta Marta Cordeiro 
Arquiteta Margarida Abraúl 
Engenheira Tânia Dimas 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

35. Req.º n.º 584/21, datado de 2021/07/28 - Proc.º n.º 180/21, datado de 2021/07/28 
– LÍGIA MANUELA BERNARDO RITO SOARES 

 
591 - Presente requerimento com o n.º 584/21, datado de 2021/07/28, a solicitar a 
autorização de utilização o edifício destinado a habitação, sito na Rua do Clube, n.º 8, 
freguesia de Moita, cuja construção foi licenciada no âmbito do processo camarário N.º 
556/99, da Câmara Municipal de Alcobaça, titulada pelo alvará de construção n.º 1627/99, 
emitido em 1999/12/15. 
 
Presente  parecer  técnico  datado  de 2021/08/09, bem  como  despacho da  Sr.ª Presidente   
da   Câmara   Municipal, datado   de 2021/08/16, a   determinar a realização  da vistoria  
prevista na  alínea a)  do  n.º2  do  artigo  64.º  do  RJUE - Regime  Jurídico  de  Urbanização  
e Edificação,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º 555/99,  de  16/12,  na  redação  dada  pelo  
Decreto-Lei  n.º  136/2014,  de  09/09, considerando   que   o pedido não se encontra 
instruído com   termo   de responsabilidade subscrito pelo técnico diretor de obra. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do n.º 2 
do artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual – 
RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera DESIGNAR a 
composição da comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua do Clube, n.º 8, 
freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, propriedade de LÍGIA MANUELA 
BERNARDO RITO SOARES, com a seguinte composição: 
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1)Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2)Membros suplentes 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Ricardo Santos 
Arquiteta Marta Cordeiro 
Fiscal Álvaro Letra 
 
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. 
 
 
 

36. E/11675/2019 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM 
ABERTURA DE VALA PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS 
NATURAL - LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
 
592 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/11675/2019, datado de 
2019/11/04, com pedido de ocupação da via pública, apresentado por LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com a referência 890/19, para abertura de vala 
para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de 
Gás Natural, a levar a cabo na Rua dos Poços, n.º 67, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, numa extensão de 14,00 metros de pavimentos e passeios. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 2021/04/26, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal DELIBERA, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 
do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua dos Poços, n.º 67, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, numa extensão de 14,00 metros de pavimentos e 
passeios, com os seguintes condicionalismos: 
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a) A remoção de pavimento existente, incluindo fresagem da camada betuminosa 
na envolvente exterior às zonas de corte, carga, transporte e descarga de 
produtos sobrantes a vazadouro certificado para tratamento destes resíduos, 
abertura de caixa com uma profundidade igual à espessura dos pavimentos a 
aplicar, incluindo carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a 
operador certificado, e reposição do pavimento, de acordo com a situação 
existente, incluindo fornecimento e aplicação de camada em agregado britado 
de granulometria extensa (ABGE), e de camada em betão betuminoso AC 14 
surf ligante, 50/70 (BB) com granito ou basalto, incluindo rega de impregnação 
betuminosa em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa de 
1.5kg/m2, com espessuras idênticas às existentes, todos os trabalhos e 
materiais." 

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

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

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

e) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Qualidade de Vida, para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

37. E/6280/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - CANAS-ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A. 

 
593 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6280/2021, datado de 
2021/04/23, com pedido de ocupação da via pública, apresentado por CANAS-
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., para abertura de vala para realização de trabalhos 
em subsolo, referentes à execução de baixada elétrica, a levar a cabo na Rua do Boco, n.º 
15, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, numa extensão total de 7,00 
metros de pavimentos e passeios. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 2021/06/22, sobre o 
assunto. 
 
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 de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de baixada 
elétrica, a levar a cabo Rua do Boco, n.º 15, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, numa extensão total de 7,00 metros de pavimentos e passeios, com 
os seguintes condicionalismos: 
 

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

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

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Qualidade de Vida, para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

38. E/6449/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA REPARAÇÃO DE CABO ELÉTRICO - E-REDES, DISTRIBUIÇÃO 
DE ELETRICIDADE, S.A. 

 
594 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6449/2021, datado de 
2021/06/11, com pedido de ocupação da via pública, apresentado por E-REDES, 
DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A., com a referência 9286309, para abertura de vala 
para realização de trabalhos em subsolo, referentes à reparação de cabo elétrico, a levar a 
cabo na Avenida Dr. José Henriques Vareda, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 2021/07/12, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal DELIBERA, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 
do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à reparação de cabo elétrico, 
a levar a efeito na Avenida Dr. José Henriques Vareda, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
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b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 
características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário.  

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Qualidade de Vida, para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

39. E/8474/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL - 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
595 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/8474/2021, datado de 
2021/07/30, com o pedido de ocupação da via pública, apresentado por LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com a referência 904_2021, para abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua Marquês de Pombal, n.º 90, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, numa extensão de 2,00 metros de pavimentos e passeios. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 2021/08/16, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal DELIBERA, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 
do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua Marquês de Pombal, n.º 90, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, numa extensão de 2,00 metros de 
pavimentos e passeios, com os seguintes condicionalismos: 
 

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

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário.  
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c) Os trabalhos de reposição devem incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição 
dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso 
destes trabalhos; 

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Qualidade de Vida, para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

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

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

 
 

40. Atribuição de suplemento de penosidade e insalubridade – Artigo 24.º da Lei 
n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. 

 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino referiu que as Vereadoras da CDU concordam com o parecer 
do STAL sobre quais os trabalhadores abrangidos por este suplemento, e parece-lhe que a 
Câmara restringiu mais do que a própria lei, fazendo um pedido de parecer à CCDR, 
excluindo os trabalhadores do CRO, que entendem que deveriam ser abrangidos por este 
suplemento, como foram noutros municípios. 
Assim, fazem a proposta da inclusão destes trabalhadores na lista aqui presente, assim 
como os trabalhadores do alcatrão, porque nos cemitérios a CMMG já não tem 
trabalhadores. 
A CDU faz a proposta para incluir estes trabalhadores, de acordo com o parecer do STAL. 
 
A Sr.ª Presidente disse que se estão a resolver assuntos dos trabalhadores, desde que 
consubstanciados em fundamentos legais. Está sempre disponível para atender às questões 
dos trabalhadores. 
Seguidamente pediu à Chefe da Divisão de Modernização e Capacitação, Dr.ª Marina 
Freitas, para esclarecer esta questão. 
 
A Dr.ª Marina Freitas referiu, conforme consta da informação dos recursos humanos, que 
aquilo que a lei permite é o que está taxativamente identificado, no entanto cabe ao órgão 
decidir. Como técnica não pode identificar outras funções senão as que estão identificadas 
na lei, cabendo ao órgão incluir outros trabalhadores. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que entende que há abertura na lei para uma 
decisão política, no sentido de incluir os trabalhadores do CRO, pelas funções que 
desempenham e que podem ser tipificadas na higiene urbana. 
As Vereadores da CDU vão votar favoravelmente, há muito que reivindicam este 
suplemento, e felizmente que agora vai ser aplicado, com efeitos retroativos. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
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596 - Presente I/1668/2021, de 1 de setembro, e respetiva documentação anexa, sobre a 
matéria atinente. 
 
Considerando que o artigo 24.º da Lei n.º 75.º-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o 
Orçamento do Estado para o ano de 2021, prevê a atribuição de um suplemento de 
penosidade e insalubridade aos trabalhadores integrados na carreira geral de assistente 
operacional ou que exerçam funções por referência ao conteúdo funcional daquela carreira. 
 
Considerando que o suplemento de penosidade e insalubridade é aplicável aos 
trabalhadores integrados na carreira geral de assistente operacional ou que exerçam funções 
por referência ao conteúdo funcional daquela carreira, independentemente da modalidade de 
vínculo, cuja caracterização implica o exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade no que respeita às áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de 
efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, 
trasladações, abertura e aterro de sepulturas de que resulte comprovada sobrecarga 
funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco 
potencial agravado de degradação do estado de saúde (cfr. n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro). 
 
Considerando que em termos procedimentais, nas autarquias locais, a competência para 
definir quais são as funções que efetivamente preenchem os requisitos de penosidade e 
insalubridade e, inerentemente, o seu nível alto, médio ou baixo, pertence ao órgão 
executivo, sob proposta financeiramente sustentada do Presidente da Câmara (cfr. 1.ª parte 
do n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 75- B/2020, de 31 de dezembro). 
 
Considerando que a proposta prevista no número anterior é precedida de audição dos 
representantes dos trabalhadores e de parecer fundamentado do serviço de segurança, 
higiene e saúde no trabalho (cfr. 2.ª parte do n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 
de dezembro), procedimentos que foram garantidos. 
 
Considerando que nesta sequência, e face à divergência de entendimentos no que respeita 
às funções a considerar, foi solicitado parecer à CCDRC, ainda que não vinculativo, no qual 
se conclui que “somos de opinião que não se verificarão os requisitos exigidos por lei para a 
sua atribuição a assistentes operacionais que desempenhem funções diversas das 
elencadas no n.º 1 do artigo 24.º da LOE 2021”. 
 
Acrescentam ainda que, “No mesmo sentido, não será despiciendo referir que, em reunião 
de coordenação jurídica, realizada por videoconferência em 7 de abril de 2021, com a 
participação de representantes de GSEDAL/DGAL/IGF/CCDR,s/DRAPMA-Madeira e de 
DRCPL-Açores “houve unanimidade por parte das entidades participantes quanto ao seu 
entendimento de que o suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade só abrange 
trabalhadores das áreas de atividade identificadas no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro, não incluindo por exemplo, as áreas das oficinas auto, 
serralharia, eletromecânica, construção civil, limpeza e manutenção de instalações e pintura 
de veículos.” 
 
Considerando que no que respeita ao nível de penosidade e insalubridade, cumpre salientar 
que, nos termos do parecer da empresa externa prestadora de serviços de higiene, 
segurança e saúde no trabalho - GESAÚDE, os trabalhadores que realizam as funções 
constantes do artigo 24.º, n.º 1, estão sujeitos a um nível alto. 
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Considerando que nos termos do n.º 2 do mesmo preceito, nas situações em que seja 
reconhecido um nível de penosidade ou insalubridade alto, o valor do suplemento 
remuneratório atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que o trabalhador 
esteja sujeito às condições corresponde a 15/prct. da remuneração base diária, não sendo 
cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, independentemente da 
sua denominação. 
 
Considerando que o ponto 5 da Circular da DGAEP n.º 1/DGAEP/2021, dispõe que a 
classificação referida nos n.ºs 1 e 2 do artigo 24.º, permitirá ao órgão ou serviço fazer 
corresponder o nível de insalubridade ou penosidade baixo, médio ou alto, ao valor diário do 
suplemento, nos seguintes termos: 

a) nível baixo de insalubridade ou penosidade: € 3,36 (cfr. n.º 1 do artigo 24.º da Lei 
n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro);  
b) nível médio de insalubridade ou penosidade: € 4,09 (cfr. n.º 1 do artigo 24.º da Lei 
n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro); 
c) nível alto de insalubridade ou penosidade: € 4,99, salvo se resultar valor superior 
da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro. 

 
Considerando que da aplicação desta norma, e constatando-se que as funções foram 
classificadas com nível alto de insalubridade ou penosidade, o valor diário a aplicar é de 
4,99€. 
 
Considerando que, como já referido, o n.º 3 do artigo 24.º, determina que, nas autarquias 
locais, compete ao órgão executivo, sob proposta financeiramente sustentada do presidente 
da câmara, definir quais são as funções que preenchem os requisitos de penosidade e 
insalubridade. 
 
Considerando que na alteração aprovada pelo órgão executivo, em reunião de 12 de abril do 
corrente, foi contemplada dotação a fim de garantir o pagamento do referido suplemento. 
 
Considerando que o cabimento desta despesa se encontra apenso ao processo. 
 
Propõe-se: 

• Atribuir o suplemento de penosidade e insalubridade, previsto no artigo 24.º da Lei 
n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, a todos os trabalhadores desta Câmara Municipal 
inseridos no elenco taxativo do n.º 1 da norma, cujas funções se encontram descritas 
no mapa de pessoal e das quais, face ao parecer da Gesaúde, resulta comprovada 
sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de 
lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde, 
identificados no anexo 1, podendo a qualquer momento ser incluídos novos 
trabalhadores ou substituídos, em função de novas admissões ou mobilidade de 
pessoal dentro da organização; 

• Fixar o valor diário do suplemento em 4,99€, salvo se resultar valor superior da 
aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 75-A/2020, de 31 de 
dezembro, tendo presente o n.º 2 do artigo 24.º e a orientação da DGAEP, e 
considerando o nível alto de insalubridade ou penosidade qualificado pela empresa 
externa prestadora dos serviços de higiene, segurança e saúde no trabalho; 

• O suplemento é abonado em tantos dias quantos aqueles que efetivamente forem 
prestados pelo trabalhador em sujeição àquelas condições, devendo para tal, o 
superior hierárquico ou quem ele determine, fazer chegar ao serviço dos recursos  
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humanos do Município, até ao dia 5 do mês seguinte da prestação do serviço, a relação 
nominal dos trabalhadores e número de dias em que o trabalhador exerceu as funções 
descritas;  

• A atribuição deste suplemento produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2021.  
 
 
Assim, e ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, 
de 31 de dezembro, a Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera: 

• Atribuir o suplemento de penosidade e insalubridade, previsto no artigo 24.º da 
Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, a todos os trabalhadores desta Câmara 
Municipal inseridos no elenco taxativo do n.º 1 da norma, cujas funções se 
encontram descritas no mapa de pessoal e das quais, face ao parecer da 
Gesaúde, resulta comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da 
probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de 
degradação do estado de saúde, identificados no anexo 1, podendo a qualquer 
momento ser incluídos novos trabalhadores ou substituídos, em função de 
novas admissões ou mobilidade de pessoal dentro da organização; 

• Fixar o valor diário do suplemento em 4,99€, salvo se resultar valor superior da 
aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 75-A/2020, de 31 de 
dezembro, tendo presente o n.º 2 do artigo 24.º e a orientação da DGAEP, e 
considerando o nível alto de insalubridade ou penosidade qualificado pela 
empresa externa prestadora dos serviços de higiene, segurança e saúde no 
trabalho; 

• O suplemento é abonado em tantos dias quantos aqueles que efetivamente 
forem prestados pelo trabalhador em sujeição àquelas condições, devendo 
para tal, o superior hierárquico ou quem ele determine, fazer chegar ao serviço 
dos recursos humanos do Município, até ao dia 5 do mês seguinte da 
prestação do serviço, a relação nominal dos trabalhadores e número de dias 
em que o trabalhador exerceu as funções descritas;  

• A atribuição deste suplemento produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 
2021.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU proferiram a seguinte declaração de voto: 
“O Orçamento do Estado para este ano consagra a atribuição do suplemento de penosidade 
e insalubridade, nas autarquias, fruto da longa e persistente luta desenvolvida pelo STAL e 
pelos trabalhadores. Contudo, e embora constitua um avanço, a norma aprovada restringe 
substancialmente a atribuição desse suplemento, ficando longe de corresponder às 
reivindicações do STAL e às legítimas expectativas dos trabalhadores O art.º 24.º da Lei do 
OE2021, fruto da discussão na especialidade, apesar de não corresponder completamente à 
reivindicação do STAL e dos trabalhadores vem, finalmente, possibilitar a aplicação de um 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade, excluindo o Risco, aos trabalhadores da carreira 
geral de assistente operacional que desempenhem as funções descritas nesse preceito. 
Todavia, restringe substancialmente a atribuição desse suplemento, ficando longe de 
corresponder à regulamentação que desde há longos anos tem sido exigida pelo STAL. 
 
As vereadoras da CDU aprovam este suplemento, no entanto entendem que o mesmo 
deveria ser aplicado a mais trabalhadores nomeadamente os trabalhadores do centro de 
recolha oficial (CRO) e os trabalhadores dos serviços de pintura e asfaltamento também 
deveriam ser contemplados.  
 



 

Página 61 de 75 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 06/09/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo que propusemos na presente reunião que fosse já decidida essa extensão, o que 
poderia e deveria ter sido feito. A Sr.ª Presidente assim não o entendeu, esperemos que 
numa próxima reunião o possamos fazer.” 
 
 
 

41. 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal 2021 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro colocou algumas questões técnicas relativas a este 
processo, que foram respondidas pela Chefe da Divisão de Modernização e Capacitação, 
Dr.ª Marina Freitas. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
597 - Considerando que o mapa de pessoal enquanto instrumento de planeamento de 
gestão de recursos humanos, materializa a previsão de trabalhadores necessários para, 
anualmente, levar a cabo a realização das atividades de cada serviço, no âmbito das 
atribuições municipais e estratégia definida. 
 
Considerando que o mapa de pessoal assume um caráter dinâmico, que permite a sua 
alteração sempre que se revele necessário, e com vista à resposta célere e eficaz dos 
problemas com que o Município se confronta diariamente. 
 
Considerando que nos termos do preceituado nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, os órgãos e serviços podem proceder a alterações ao respetivo mapa de pessoal para 
preenchimento dos postos de trabalho que se venham a revelar necessários para o 
desenvolvimento das suas atividades e que não tenham sido inicialmente previstos. 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, na sua redação atual, nos municípios os mapas de pessoal são aprovados, 
mantidos ou alterados pela Assembleia Municipal. 
 
Considerando a informação técnica dos Recursos Humanos (I/1673/2021, de 1 de 
setembro), que se anexa e faz parte integrante. 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, ao abrigo dos artigos 
33.º, n.º 1 alínea ccc) e 25.º, n.º 1 alínea o), ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e artigo 3.º, n.º 2 
alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, 
submeter à Assembleia Municipal a 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal da Marinha Grande para 2021, em anexo (anexo 1). 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

42. PROPOSTA DE ADMISSÃO E ATRIBUIÇÃO DO APOIO FINANCEIRO. REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO 

(RMAA) - CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE – RALLYE VIDREIRO CENTRO DE 

PORTUGAL MARINHA GRANDE 2021. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira congratulou-se por finalmente poder votar favoravelmente 
um apoio a um clube. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que é o primeiro apoio a ser aprovado ao abrigo do 
novo regulamento. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
598 - Presente deliberação, na qual a Câmara Municipal delibera, ao abrigo das alíneas o), 
p), u) e ff) 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 7 do artigo 12.º articulado com o n.º 2 do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de 
Apoio às Instituições de Cultura, Recreio e/ou Desporto (RMAA), admitir e apoiar 
financeiramente a candidatura abaixo indicada, em função das disponibilidades financeiras e 
físicas da entidade concedente: 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO 

E/6465/2021 501104305 
CLUBE AUTOMÓVEL DA 

MARINHA GRANDE 
Rally Vidreiro Centro de Portugal Marinha 

Grande 2021 

 
Presente informação com registo I/1647/2021 de 25 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Clube Automóvel da Marinha Grande preenche os requisitos previstos no 
número 2 do artigo 6.º do RMAA, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o evento 
“Rally Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande 2021”. 
 
Considerando que o montante do apoio a atribuir, nos termos do número 5 do artigo 15.º 
conjugado com o número 2 do artigo 6º do RMAA, é determinado em função da ponderação 
dos seguintes fatores: 
a) Relevância do projeto ou atividade para o Concelho – 30%; 
b) Importância do projeto ou atividade para a promoção do Concelho – 30%; 
c) Interesse e qualidade do projeto ou atividade a desenvolver – 25%; 
d) Número potencial de beneficiários do projeto ou atividade a desenvolver– 15%. 
 
Considerando que nos termos da ata da Comissão de Avaliação, nomeada por Despacho da 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal n.º 255/2021, de 27 de julho de 2021, a candidatura 
obteve uma avaliação de 89%, resultando por isso numa proposta de apoio financeiro, nos 
termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do RMAA, no valor de 88.110,00€, obtido da 
seguinte forma: 
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Valor total da 
despesa 

Candidatura 
(1) 

Artigo 16.º 
Comparticipação 

Máxima 
(2) 

Artigo 15.º 
Ata de 

avaliação 
(3) 

Alínea a) n.º 3 
artigo 17.º 

Fator multiplicador 
(4=2x3) 

Artigo 17.º 
Montante do apoio 

proposto 
(5=4x1) 

165.000,00€ 60% 89% 53,4% 88.110,00€ 

 
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), u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que existe dotação financeira na ação 2018/A/189 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Considerando 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, conforme declarações anexas. 
 

A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Apoio às 
Instituições de Cultura, Recreio e/ou Desporto (RMAA), delibera conceder o seguinte 
apoio financeiro: 
 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 21.º e 22º do Regulamento 
Municipal de Apoio às Instituições de Cultura, Recreio e/ou Desporto (RMAA), aprovar 
a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade beneficiária, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
 

CULTURA 

 
 

43. APROVAÇÃO DE PROTOCOLO CIDADES GEMINADAS. MUNICÍPIO DO FUNDÃO, 
MONTEMOR-O-NOVO E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente informação interna da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania com número de registo 
I/1568/2019, de 18 de agosto, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal da Marinha Grande da 
minuta de Protocolo visando o estabelecimento dos termos e condições em que os outorgantes se 
comprometem a garantir a dinamização, através do seu coordenador, da proposta educativa 
apresentada para o triénio (2021, 2022, 2023) do Projeto “À Descoberta das 4 cidades” e a execução 
de um trabalho exploratório pelas 4 Cidades, denominado “A geminação das 4 cidades – apontamentos 
para a sua história”. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/6465/2021 501104305 
CLUBE AUTOMÓVEL 

DA MARINHA GRANDE 

Rally Vidreiro Centro 
de Portugal Marinha 

Grande 2021 
89% 2018/A/189 88.110,00€ 
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Considerando que o Município dispõe de atribuições na área da educação, nos termos da alínea d); na 
área da cultura, nos termos da alínea e); na área da promoção do desenvolvimento, nos termos da 
alínea m), e na área da cooperação externa, nos termos da alínea p), do n.º 2, do artigo 23.º, e tem 
competência conferida pela alínea t), 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; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/170; 
 
A Câmara Municipal delibera aprovar a minuta do Protocolo de parceria, entre o município da 
Marinha Grande e os municípios do Fundão, Montemor-o-Novo e Vila Real de Santo António.” 
 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra retirou o ponto e informou que será reagendado para 
uma próxima reunião. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 

 
 

44. REVISÃO DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO SITA NA 
RUA ADRIANO MARQUES NOBRE, N.º 6, LOTE 21, CAMARNAL - MARINHA GRANDE, 
POR MOTIVOS DE ALTERAÇÃO NOS RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR. 

 
599 - Presente informação n.º 1549 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
12 de agosto de 2021, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
mensal, correspondente à habitação identificada em epígrafe, por motivos de alteração nos 
rendimentos do agregado familiar. 
 
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, 
há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário quando se verifique alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
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, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março 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 da inquilina residente na fração sita na Rua Adriano Marques  
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Nobre, n.º 6, lote 21, Camarnal – Marinha Grande, sendo o valor a aplicar o constante 
do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(setembro) 

RENDA/21 
(novembro) 

Rua Adriano Marques Nobre 6 24/08/2020 83,42€ 21,04€ 

 
 
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 novembro de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

45. REVISÃO DO VALOR DA RENDA DA INQUILINA DA ATUAL FRAÇÃO SITA NA RUA 
PROF. MELO VIEIRA, BLOCO 9, 3.º ESQ- MARINHA GRANDE, POR MOTIVO DE 
ALTERAÇÃO NOS RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR. 

 
600 - Presente informação n.º 1657 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
31 de agosto de 2021, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe.   
 
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 nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 27.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência; 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
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A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março 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 da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(setembro) 

RENDA/21 
(novembro) 

Rua Prof. Melo Vieira Bl 9, 3.º Esq. 29/07/2014 60,09€ 31,63€ 

 
 
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 novembro de 2021.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

46. ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE O INSTITUTO SUPERIOR D. DINIS E A 
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO 
ÂMBITO DA CANDIDATURA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 

 
601 - Presente informação n.º I/1631/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania 
relativa à necessidade de realização de uma Parceria entre o Município da Marinha Grande e 
o Instituto Superior D. Dinis (ISDOM), aos Programas “Impulso Jovens STEAM” e “Impulso 
Adultos” que decorrem no âmbito do PRR- Plano de Recuperação e Resiliência. STEAM: 
science, technology, engineering, arts, and mathematics, no âmbito de um consorcio que 
envolve 10 instituições de ensino superior do país e que é liderado pela Universidade 
Lusófona, e onde se inclui o suprarreferido ISDOM. 
 
Considerando os contributos esperados por parte do Município, nomeadamente: 
 
- A Cooperação na criação de novas ofertas formativas, nas áreas identificadas, desde 
Unidades Curriculares até ao desenvolvimento conjunto de Programas conferentes de grau 
âmbito profissional; 
- A Cooperação na Formação ao Longo da Vida, quer através de programas conferentes de 
grau, quer através de formações curtas, nomeadamente as que implicam e decorrem das 
novas certificações no âmbito das microcredenciais. 
 
Considerando a necessidade de apresentar em sede de candidatura, um manifesto de 
Interesse em participar nas atividades e programas a desenvolver pelo Consórcio HEAD_L 
liderado pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera, ao abrigo nas 
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, no âmbito das competências ao nível do apoio do desenvolvimento de 
atividades de natureza social, cultural, educativa, apresentar uma Manifestação de 
Interesse em participar nas atividades e programas a desenvolver pelo  
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Consórcio HEAD_L liderado pela Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, que se dá como integralmente reproduzida na presente deliberação, uma 
vez que se trata de uma iniciativa com elevado interesse educativo não só para o 
concelho, bem como para toda a região. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

47. CONCESSÃO DO CAFÉ BAMBI, EM S. PEDRO DE MOEL – PEDIDO DE PERÍODO DE 

CARÊNCIA NAS RENDAS E DE ALARGAMENTO DO PERÍODO CONTRATUAL – PROJETO 

DE INDEFERIMENTO - AUDIÊNCIA PRÉVIA 

 
602 - Presente pedido do concessionário do Café Bambi, em S. Pedro de Moel, Vítor José 
Domingos Rosa, Unipessoal, Ldª. sem registo e sem data, em que requer a concessão de 
um período de carência no pagamento das rendas e o alargamento do período contratual do 
contrato de concessão. 
 
Presente informação jurídica I/1316/2021, de 16-07-2021, que apreciou o pedido à luz do 
contrato e da legislação vigente e que apresenta as seguintes conclusões: 

“…não se insere nas obrigações do contraente público, nesta sede ou sequer na 
fase de formação do contrato, cuidar da sustentação da análise de mercado a cargo 
dos concorrentes interessados na concessão e do atual concessionário, tanto mais 
que as condições e obrigações contratuais eram por este conhecidas, quando 
assumiu essa condição através do contrato de cessão da posição contratual. 
Acresce que o contrato de concessão celebrado não inclui, como já se referiu, 
qualquer cláusula que garanta o risco da procura, imputando integralmente essa 
responsabilidade, à esfera jurídica do concessionário. 
 
No que respeita ao prazo de duração da concessão, a mesma foi contratualizada em 
15 anos, com possibilidade de renovação por períodos de um ano, se nenhuma das 
partes se opuser a essa renovação, com a antecedência mínima de 60 dias, 
seguidos, como resulta da cláusula 1ª do contrato. 
 
Neste caso, a duração inicial do contrato decorreu entre 19-08-2005 e 19-08-2020, 
tendo-se o mesmo renovado automaticamente por mais um ano, até 19-08-2021, o 
mesmo sucedendo nos anos subsequentes, se nenhuma das partes de opuser à 
renovação, por escrito e com a antecedência mínima de 60 dias. 
Esta será a única via legal e contratual possível para o “alargamento” do prazo da 
concessão. 
 
Sem embargo e acompanhando aquele já citado parecer do Dr. Vitor Faria, sempre 
se dirá que as demais alegações do concessionário relativas ao «impacto dos 
incêndios na Mata Nacional, das condições da praia ou do areal, das ofertas de novo 
destinos turísticos a preços mais atrativos, da baixa oferta hoteleira e da 
requalificação de espaços na Marinha Grande» e ainda, diremos nós, por constarem 
do pedido, das condições de exploração de outros estabelecimentos municipais em 
funcionamento, é matéria que desconhecemos, pelo que sobre elas nada se nos 
oferece informar. 
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Nestes termos conclui-se pela inexistência de suporte legal e contratual que sustente 
o deferimento do pedido do requerente e concessionário, nos termos em que vem 
formulado. 
 
Refira-se ainda, quanto à questão do montante da renda anual, o seguinte: 
 
1. O Município concedeu, por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião 

do dia 27-03-2020, a isenção total do pagamento das rendas desta (e de outras) 
concessão, durante o período de abril a dezembro de 2020, no valor global de 
6.904,24€. 

2. Por deliberação tomada em reunião realizada no dia 26-11-2018, a Câmara 
Municipal já contratualizou uma redução do valor anual da renda 7.454,45€ e 
que originou a outorga do contrato avulso n.º 30/2019. 

 
Qualquer outra decisão da Câmara Municipal que tenha por efeito uma eventual 
nova redução do valor anual da renda contratualizada, sempre terá de obedecer aos 
mesmos princípios e fundamentos que sustentaram a redução da renda operada por 
aquela deliberação de 26-11-2018…”. 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com os fundamentos de 
facto e de direito constantes da citada informação jurídica I/1316/2021, de 16-07-2021, 
que aqui se dá, para todos os legais efeitos, por integralmente reproduzida e que fica 
anexa à ata, e considerando que por deliberação tomada em sua reunião realizada no 
passado dia 19-07-2021 foi também aprovada a isenção do pagamento das rendas da 
concessão, no período de 1 de janeiro a 31 de julho de 2021, no valor total  5.352,20€, 
delibera notificar o concessionário/requerente, Vítor José Domingos Rosa, Unipessoal, 
Ldª., para que, no prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento da notificação dizer, 
por escrito, o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão de 
indeferimento do seu pedido, conforme previsto nos artigos 121.º e 122.º, do CPA-
Código do Procedimento Administrativo. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho apresentou o seguinte requerimento: 
“Solicito que informem se juridicamente é enquadrável uma isenção da renda destes 
espaços concessionados até 31/12/2021.” 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

48. Beneficiações Várias na Escola da Moita – Concurso Público n.º 27 /2021. 
Deliberação inicial. 

 
603 - Presente informação com a ref.ª MA/03/2021, projeto de execução, cuja coordenação 
foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e 
peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, 
caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, 
mapa de quantidades e orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de 
gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
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O preço base do concurso é de 69.300,00€ (sessenta e nove mil e trezentos euros) e o prazo 
de execução é de 60 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o nº2 do artigo 16º;  artigo 18.º, n.º 1, alínea 
b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibera:  
 

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

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

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

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

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Margarida Abraúl (Presidente), Miguel Figueiredo (Vogal), Isabel Alves 
(Secretário) e como suplentes Patrícia Sobreira e Luis Batateiro;    

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

g) designar como gestor do contrato, a trabalhadora Andreia Nobre. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

49. EMPREITADA DE: Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Concurso 
público n.º 17/2021. ADJUDICAÇÃO 

 
604 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Requalificação da 
Rua das Chedas e E.R. 349”, constituído por relatórios preliminar e final, propondo a 
adjudicação da empreitada ao concorrente Construções Martins & Reis, Lda, pelo valor de 
1.009.223,01 (um milhão, nove mil, duzentos e vinte e três euros e um cêntimo), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 8 meses. 
 
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 “Construções Martins & 
Reis, Lda, pelo valor de 1.009.223,01 (um milhão, nove mil, duzentos e vinte e três 
euros e um cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 8 
meses, a empreitada de “Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349”, 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. 
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Mais delibera designar como diretora de fiscalização a eng.ª Edite Moniz, que será 
coadjuvada pela eng.ª Mónica Cruz, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos e designar como gestor do contrato, o eng.º Luis Batateiro, nos 
termos do artigo 290.º-A do mesmo diploma normativo. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a revisão aos 
Instrumentos previsionais de 2021, que contemple o reforço da dotação da ação do 
PPI no ano de 2022, a ser presente em sessão da Sessão da Assembleia Municipal 
relativa ao assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

50. Reabilitação da Rede Viária no Concelho - Concurso público n.º 18/2021. 
Adjudicação. 

 
605 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Reabilitação da Rede 
Viária no Concelho”, constituído por relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da 
empreitada ao concorrente Contec- Construção e Engenharia SA, pelo valor de 206.833,21 € 
(duzentos e seis mil, oitocentos e trinta e três euros e vinte e um cêntimos), acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor e prazo de execução de 45 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 “Contec- Construção e 
Engenharia SA”, pelo valor de 206.833,21 € (duzentos e seis mil, oitocentos e trinta e 
três euros e vinte e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 45 dias, a empreitada de “Reabilitação da Rede Viária no Concelho”, 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 pela eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos e designar como gestor do contrato, o eng.º Luis Batateiro, nos 
termos do artigo 290.º-A do mesmo diploma normativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

51. EXECUÇÃO DE PASSEIO NA RUA 10 DE JUNHO – Nº 5- CEDÊNCIA DE 20M² DE 
TERRENO DO SR. FERNANDO JOSÉ BATISTA DE SOUSA SANTOS 

 
606 - Para a execução de passeio na rua 10 de Junho nº 5, foi realizado o contacto 
necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, 
que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio urbano 
propriedade de Fernando José Batista de Sousa Santos, NIF 135 263 808, que confronta a 
Norte com Fernando José Batista de Sousa Santos, a Sul com rua 10 de junho, a Nascente  
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com Virgílio Neto dos Santos e a Poente com Maria Piedade da Silva Tereso, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo n.º 1172. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência 
do terreno de 20m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 
contrapartida a execução de passeio a cargo do Município.  
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 20m², do prédio urbano de que é proprietário Fernando José 
Batista de Sousa Santos, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 1172, que 
confronta a Norte com Fernando José Batista de Sousa Santos, a Sul com rua 10 de 
junho, a Nascente com Virgílio Neto dos Santos e a Poente com Maria Piedade da Silva 
Tereso, para a execução de passeio na rua 10 de Junho nº 5, que passa a integrar o 
domínio público, obrigando-se à execução de passeio, conforme consta da ficha de 
contacto assinada pelo proprietário e pela Srª Presidente da Câmara Cidália Maria de 
Oliveira Rosa Ferreira, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na 
sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos 
serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

52. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS MARINHA 
GRANDE- PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE SILVINO 
RODRIGUES 

 
607 - Para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas- Marinha 
Grande, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para 
passagem do coletor no terreno do prédio rústico propriedade do Srº Silvino Rodrigues, NIF 
160 367 050, que confronta a Norte com José Gaspar, a Sul com Manuel Rodrigues Grácio, 
a Nascente com Vala e a Poente com Residência, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 
4610. O proprietário do imóvel, autorizou a passagem do coletor na sua propriedade, tendo 
como contrapartida a isenção de taxas de ligação ao saneamento.  
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, de que é 
proprietário o Srº Silvino Rodrigues, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 4610, 
que confronta a Norte com José Gaspar, a Sul com Manuel Rodrigues Grácio, a 
Nascente com Vala e a Poente com Residência, para a execução da Rede de Águas 
Residuais Domésticas das Trutas – Marinha Grande, obrigando-se a isenção de taxas 
de ligação ao saneamento, conforme consta da ficha anexa elaborada pelos nossos 
Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pela Srª Presidente da Câmara, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, e que aqui se dá por reproduzida.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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53. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS FASE 3/4- 
PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE MARIA DE ASSUNÇÃO 
DA COSTA CORREIA 

 
608 - Para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas- Fase 3/4, foram 
realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência 
elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para passagem do 
coletor no terreno do prédio urbano propriedade Maria da Assunção da Costa Correia, NIF 
102 453 209, que confronta a Norte com Joaquim Martinha, a Sul com José Gaspar, a 
Nascente com Alexandre Sousa Ribeiro e a Poente com José Gaspar, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo n.º 3953. O proprietário do imóvel, autorizou a passagem do coletor na 
sua propriedade, tendo como contrapartida de não danificarem as árvores junto à ribeira.  
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio urbano, de que é 
proprietário José Simões da Costa, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 3953, 
que confronta a Norte com Joaquim Martinha, a Sul com José Gaspar, a Nascente com 
Alexandre Sousa Ribeiro e a Poente com José Gaspar, para a execução da Rede de 
Águas Residuais Domésticas das Trutas -Fase 3/4, obrigando-se a não danificarem as 
árvores junto à ribeira, conforme consta da ficha anexa elaborada pelos nossos 
Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pela Srª Presidente da Câmara, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, e que aqui se dá por reproduzida.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

54. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS FASE 3/4- 
PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE JOSÉ SIMÕES DA 
COSTA 

 
609 - Para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas- Fase 3/4, foram 
realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência 
elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para passagem do 
coletor no terreno do prédio urbano propriedade José Simões da Costa, NIF 115 274 545, 
que confronta a Norte com Estrada da Amieira, a Sul com Vala Pública, a Nascente com 
António de Jesus Gaspar e a Poente com Silvino Rodrigues, inscrito na respetiva matriz sob 
o artigo n.º 3658. O proprietário do imóvel, autorizou a passagem do coletor na sua 
propriedade, tendo como contrapartida que o coletor não afete as árvores confinantes com a 
ribeira e que se instale uma barreira de suporte de terras em Madeira virgem na ribeira.  
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio urbano, de que é 
proprietário José Simões da Costa, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 3658, 
que confronta a Norte Estrada da Amieira, a Sul com Vala Pública, a Nascente com 
António de Jesus Gaspar e a Poente com Silvino Rodrigues, para a execução da Rede 
de Águas Residuais Domésticas das Trutas -Fase 3/4, obrigando-se a que o coletor 
não afete as árvores confinantes com a ribeira e que se instale uma barreira de 
suporte de terras em Madeira virgem na ribeira, conforme consta da ficha anexa 
elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pela Srª  
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Presidente da Câmara, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, e que aqui se dá por 
reproduzida.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

55. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS MARINHA 
GRANDE- PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE ALBERTO 
GASPAR RIBEIRO 

 

610 - Para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas- Marinha 
Grande, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para 
passagem do coletor no terreno do prédio rústico propriedade do Sr. Alberto Gaspar Ribeiro, 
NIF 128 140 658, que confronta a Norte com José Gaspar, a Sul com Caminho, a Nascente 
com Caminho e a Poente com Manuel, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 4101. O 
proprietário do imóvel, autorizou a passagem do coletor na sua propriedade, sem 
contrapartidas. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, de que é 
proprietário o Srº Alberto Gaspar Ribeiro, NIF 128 140 658, que confronta a Norte com 
José Gaspar, a Sul com Caminho, a Nascente com Caminho e a Poente com Manuel, 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 4101, para a execução da Rede de Águas 
Residuais Domésticas das Trutas – Marinha Grande, sem contrapartidas, conforme 
consta da ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos 
proprietários e pela Srª Presidente da  Câmara, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, 
e que aqui se dá por reproduzida.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

56. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS MARINHA 
GRANDE- PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE ANTÓNIO 
AFONSO MATADO JANEIRO 

 
611 - Para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas- Marinha 
Grande, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para 
passagem do coletor no terreno do prédio rústico propriedade do Srº António Afonso Matado 
Janeiro, NIF 161 520 014, que confronta a Norte com Herdeiros de Manuel Rodrigues 
Grácio, a Sul com a Vala, a Nascente com Silvino Rodrigues e a Poente com Estrada 
Municipal, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 16599. O proprietário do imóvel, 
autorizou a passagem do coletor na sua propriedade, tendo como contrapartida a isenção de 
taxas de ligação ao saneamento e a reposição do telheiro, pavimento e galinheiro nas 
condições existentes à data da autorização. 
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Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, de que é 
proprietário o Srº António Afonso Matado Janeiro, NIF 161 520 014, que confronta a 
Norte com Herdeiros de Manuel Rodrigues Grácio, a Sul com a Vala, a Nascente com 
Silvino Rodrigues e a Poente com Estrada Municipal, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo n.º 16599, para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas 
– Marinha Grande, obrigando-se à isenção de taxas de ligação ao saneamento e à 
reposição do telheiro, pavimento e galinheiro nas condições existentes  à data da 
autorização., conforme consta da ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços 
Técnicos, assinada pelos proprietários e pela Srª Presidente da  Câmara, Cidália Maria 
de Oliveira Rosa Ferreira, e que aqui se dá por reproduzida.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

57. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS MARINHA 
GRANDE- PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE CARLOS DE 
JESUS GASPAR 

 
612 - Para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas- Marinha 
Grande, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para 
passagem do coletor no terreno do prédio rústico propriedade do Srº Carlos de Jesus 
Gaspar, NIF 113 949 871, que confronta a Norte com Estrada Camarária, a Sul com 
Herdeiros de Alexandre S. Ribeiro, a Nascente com Vala Pública e a Poente com Serventia, 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 17839. O proprietário do imóvel, autorizou a 
passagem do coletor na sua propriedade, tendo como contrapartida a colocação de um 
portão, com sistema deslizante de 4,0 mts, em substituição da reposição de muro a demolir 
para a passagem das máquinas e a garantia de que o coletor não afeta as árvores plantadas 
junto à vala.  
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, de que é 
proprietário o Srº Carlos de Jesus Gaspar, NIF 113 949 871, que confronta a Norte com 
Estrada Camarária, a Sul com Herdeiros de Alexandre S. Ribeiro, a Nascente com Vala 
Pública e a Poente com Serventia, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 17839, 
para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas – Marinha 
Grande, obrigando-se à colocação de um portão, com sistema deslizante de 4,0 mts, 
em substituição da reposição de muro a demolir para a passagem das máquinas e a 
garantir de que o coletor não afeta as árvores plantadas junto à vala, conforme consta 
da ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos 
proprietários e pela Srª Presidente da  Câmara, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, 
e que aqui se dá por reproduzida.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 19:10 horas. 
 

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

 
 
 

A Secretária da reunião, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  

 

 
 
 

 
 


