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Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, no Auditório do Edifício da 
Resinagem, reuniu extraordinariamente 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 16:40 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. 

 

 
  

 
 

 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
1. Req.º nº 530/21, datado de 2021/07/14 - Proc.º n.º 166/21, datado de 2021/07/14 – 

CORAL AROUND - LDA 
2. E/9219/2021 - 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. 

3. E/9922/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - MARRACHINHO - 
SUPERMERCADOS DO ALGARVE S A 
 

 
DIVISÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 
AÇÃO SOCIAL 
 

4. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ADESER II, IPSS. TENDO EM VISTA O 
ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DOS ALUNOS ACOLHIDOS PELA 
MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O 
GOVERNO DE CABO VERDE. 



 

Página 3 de 8 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
20/09/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 

5. Conservação e Reabilitação de Estradas Florestais adjacentes aos Aceiros "O" e "P” 
– Concurso Público n.º 21 /2021. Adjudicação. 

6. Reposição de Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande- 2021 – 
Concurso Público n.º 24/2021. Adjudicação. 

 
 
 

 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
1. Req.º nº 530/21, datado de 2021/07/14 - Proc.º n.º 166/21, datado de 2021/07/14 – 

CORAL AROUND - LDA 
 
650 - Presente pedido com o registo n.º 530/21, datado de 2021/07/14,relativo a alterações 
num edifício industrial existente, sito na rua das Fontaínhas, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 6448 e inscrito na matriz 
predial urbana, sob o artigo n.º 18569, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento  n.º 166/21,  com  data  de  entrada  de 2021/07/14,  
apresentado  por CORAL AROUND - LDA, solicitando a aprovação de alterações no  edifício  
em  causa, assim  como a  emissão  de  certidão  comprovativa  de  que  o  edifício  em 
causa,  satisfaz  os  requisitos  legais  para  a  sua  constituição  em  Regime  de  
Propriedade Horizontal,  nos termos  previstos  no  n.º  3  do  art.  66.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03; 
 
Presente informação técnica, datada de 17/09/2021, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos  termos  do  artigo  23.º  do  Regime  Jurídico  da Urbanização  e  
Edificação  (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei  n.º  136/2014,  de  9  de  setembro, o  pedido  de  
licenciamento  relativo a alterações  num edifício industrial existente, sito na rua das 
Fontaínhas, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande, sob o n.º 6448 e inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo n.º 18569, da 
freguesia e concelho da-Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 166/21,  com  data  de  entrada  de 14/07/2021,  apresentado  por 
CORAL AROUND - LDA. 
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Delibera, igualmente, ACEITAR a cedência da área de terreno de 1.103,00 m2 para 
arruamento e passeios, a integrar o domínio público, proveniente do prédio registado 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 6448 e inscrito na 
matriz predial urbana, sob o artigo n.º 18569, da freguesia e concelho da-Marinha 
Grande. 
 
Delibera, ainda, MANDAR EMITIR a certidão requerida, para que o edifício possa ser 
submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e 
seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 

1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 

início dos trabalhos, informar   a   câmara   municipal   dessa   intenção, 
comunicando   também   a identidade da pessoa, singular ou coletiva, 
encarregada da execução dos mesmos, ficando esta obrigada à execução 
exata dos projetos e ao respeito pelas condições do licenciamento. 

 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de 

acordo com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 
 
Para o efeito, deverá efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de 
dados de resíduos de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do 
art.  11.º do referido diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

2. E/9219/2021 - 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. 

 
651 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/7347/2016, datado de 
06/09/2016, de ocupação da via pública, apresentado por LUSITANIAGÁS - COMPANHIA 
DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para abertura de vala para realização 
de trabalhos em subsolo, referentes à execução de ramais domiciliários de Gás Natural, a 
levar a cabo na Rua Pintores de Vidro, Lote 7, freguesia e concelho de Marinha Grande, num 
total de 15,00 metros de passeios e pavimentos. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/09/15, 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 em 15,00 metros de passeios e pavimentos para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo 
na Rua Pintores de Vidro, Lote 7, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 

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

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

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão da 
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. 
 
 

3. E/9922/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - MARRACHINHO - 
SUPERMERCADOS DO ALGARVE S A 
 

652 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/9922/2021, datado de 
2021/09/06, de ocupação da via pública, apresentado por MARRACHINHO – 
SUPERMERCADO DO ALGARVE, S A, para abertura de vala para realização de trabalhos 
em subsolo, referentes à execução de ramal de média tensão, a levar a cabo na Rua das 
Portas verdes e Rua Ilídio de Oliveira Guerra, numa extensão de 231,00m, freguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/09/17, 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 realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de ramal de média 
tensão, a levar a cabo na Rua das Portas verdes e Rua Ilídio de Oliveira Guerra, numa 
extensão de 231,00m, 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 da 
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 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 
 
AÇÃO SOCIAL 
 
 

4. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ADESER II, IPSS. TENDO EM VISTA O 
ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DOS ALUNOS ACOLHIDOS PELA 
MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O 
GOVERNO DE CABO VERDE. 

 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que o ponto é retirado, para reagendar 
posteriormente, uma vez que os alunos só vêm em janeiro de 2022. 
 
 
 

DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

5. Conservação e Reabilitação de Estradas Florestais adjacentes aos Aceiros "O" 
e "P” – Concurso Público n.º 21 /2021. Adjudicação. 

 
653 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada «Conservação e 
Reabilitação de Estradas Florestais adjacentes aos Aceiros "O" e "P”», constituído por 
relatório final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente Construções Pragosa, 
SA, pelo valor de 239.039,33€ (duzentos e trinta e nove mil, trinta e nove euros e trinta e três 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 30 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 Construções Pragosa, SA,  
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pelo valor de 239.039,33€ (duzentos e trinta e nove mil, trinta e nove euros e trinta e 
três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 30 dias, 
a empreitada de «Conservação e Reabilitação de Estradas Florestais adjacentes aos 
Aceiros "O" e "P”», 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 diretor de fiscalização o eng.º Jorge Junqueira, que será 
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. 
 
 

6. Reposição de Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande- 2021 
– Concurso Público n.º 24/2021. Adjudicação. 

 
654 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada «Reposição de 
Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande- 2021», constituído por relatório 
final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente Matos & Neves, Ld.ª, pelo valor 
de 91.900,00€ (noventa e um mil e novecentos euros), 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 Matos & Neves, Ld.ª, pelo 
valor de 91.900,00€ (noventa e um mil e novecentos euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor e prazo de execução de 45 dias, a empreitada de «Reposição de 
Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande- 2021», 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 diretor de fiscalização a eng.ª Edite Moniz, que será 
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. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 16:45 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.  

 

 
 
 


