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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia catorze 

de Dezembro de dois mil e seis.        

 

 

 

Aos catorze dias do mês de Dezembro de dois mil e seis, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Sr. 

João Barros Duarte, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
   

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira não esteve presente. 
 
            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

votados imediatamente a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 




 

ORDEM DO DIA 

 

1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DO GABINETE SIG 

 

2. INFORMAÇAO PRÉVIA 

 

3. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

4. 20.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2006 
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5. DESPEJO ADMINISTRATIVO DA FRACÇÃO AUTÓNOMA 

CORRESPONDENTE AO RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO DO N.º 22 DA 

AVENIDA DR. JOSÉ HENRIQUES VAREDA, FREGUESIA E CONCELHO 

DA MARINHA GRANDE. 

 

6. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � PROPOSTA À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL 

 

7. EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � 

TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA. CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/2005. ALTERAÇÕES AO PROJECTO. DEVER DE NÃO ADJUDICAÇÃO. 

AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 

8. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS� � CONCURSO LIMITADO (CL) Nº01/06 E �URBANISMO 

COMERCIAL� � CONCURSO PÚBLICO (CP) N.º 04/05 � SUBSTITUIÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO 

 

9. CONSTRUÇÃO CUNHA DOS ANJOS, LDA � EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

10. �EXECUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL NA RUA DOS COELHOS � 

MARINHA PEQUENA� � C. LIMITADO N.º 10/05 -  RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

11. �REMODELAÇÃO DO 2º FRENTE DO BLOCO L E DO 4º DTº DO BLOCO M 

EM CASAL DE MALTA� � AJUSTE DIRECTO N.º 20/06 � DEEM � 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

12. �EXECUÇÃO DE REPARAÇÕES DIVERSAS NA CASA N.º 31 E NA CASA N.º 

10 DO BAIRRO DO CAMARNAL VELHO� � AJUSTE DIRECTO N.º 16/06 � 

DEEM - RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 

13. �REMODELAÇÃO DA REDE PREDIAL DE UM BLOCO HABITACIONAL E 

LIGAÇÃO AO COLECTOR DE CASAL DE MALTA� � AJUSTE DIRECTO 

N.º 10/06 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

14. �EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DA EDP NA RUA SANTOS BAROSA 

� PICASSINOS� � AJUSTE DIRECTO N.º 17/00 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

15. REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA �CONSTRUÇÃO DA CANTINA 

NA ESCOLA E.B. DO ENGENHO� � CP N.º 01/05 � D.E.E.M. 

 

16. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NA SEQUÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE 

NOVO EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES � CONSULTA PRÉVIA 

N.º 1/2006/PAT � ADJUDICAÇÃO 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 14.12.2006 

Acta n.º 28 

 

 4 

17. APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA A 

ESTABELECER ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A TUMG PARA 2007 � 

TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS DE INTERESSE MUNICIPAL 

 

18. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �TR CLUB� - PRAIA DA VIEIRA 

 

19. APOIO À ACIMG � ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA 

MARINHA GRANDE PARA ILUMINAÇÕES/ANIMAÇÕES DE NATAL 2006 

NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E EMPENHAMENTO 

CONCRETO NO PROGRAMA �8 CAMINHOS PARA MUDAR O MUNDO� 

 

21. SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA � MELHORIA 

DAS INFRA-ESTRUTURAS 

 

22. REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 26/05/2006 COM A 

EPÍGRAFE: �APOIO À ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: APROVAÇÃO DE 

MINUTA DE PROTOCOLO PARA APOIO FINANCEIRO E PARA 

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO PARQUE MUNICIPAL DE 

EXPOSIÇÕES.� 

 

23. APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO TOCANDAR 

 

24. TORNEIO DE FUTEBOL JUVENIL DO SPORT LISBOA E MARINHA 

 

25. APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2006/2007 

 

26. SUBSÍDIO AO 18º TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA DO SPORT 

OPERÁRIO MARINHENSE 

 

27. APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM A 

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA PARA ACOLHIMENTO 

DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DO DESPORTO 

 

28. APOIO À ACAPO ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES DE 

PORTUGAL, DELEGAÇÃO DE LEIRIA � REALIZAÇÃO DE FESTA DE 

NATAL 

 

29. SUBSÍDIO AO INVESTIMENTO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA � CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LEITURA NA CAPELA DA 

PASSAGEM 

 

30. APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O 

INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE PARA O FUNCIONAMENTO DA 

PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA 
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31. APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O 

DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE PARA O 

FUNCIONAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

32. ANULAÇÃO DE GUIAS DE RENDA, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE 

HABITAÇÃO POR PARTE DO ARRENDATÁRIO CARLOS ALBERTO DE 

JESUS TOJEIRA ROSA, RESIDENTE EM BAIRRO DO CAMARNAL N.º 30 

 

33. JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 

 

34. PROPOSTA DE LOUVOR AO ATLETA BRUNO REBELO 

 

35. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 6 RÉS-DO-CHÃO 

ESQ.º, CASAL DE MALTA, A FAVOR DE REINALDO DUARTE DE MATOS 



36. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA 4, BLOCO 5 1.º B, CASAL DE MALTA, A FAVOR 

DE MANUEL ROSA SILVA MOREIRA 

 

37. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE O MAU SERVIÇO PRESTADO 

PELOS CTT E SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE 

CORREIOS 

 

38. REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA/ENCERRAMENTO DOS 

SAP 

 

39. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 







1 - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DO GABINETE SIG 

 
 
Estiveram presentes as Eng.ªs Sandra Saraiva, Patricía Carvalheiro e Diana Gomes, do 

Gabinete SIG, e a Engª Luísa Gonçalves, que colaborou com a Câmara na implementação do 

SIG. 
 
A Engª Sandra Saraiva fez a apresentação do �ATLAS da Marinha Grande, que constituiu o seu 

trabalho de curso (licenciatura), já antes apresentado em Oeiras e em Santarém. Este trabalho 

apresenta uma caracterização dos Aspectos Físicos (Clima, Geologia, Solos, Relevo, Recursos 
Hídricos), indicadores Sociais, Caracterização Ambiental (Mapas de Ruído), Actividades 

Económicas (Comércio, Fabricação e Serviços), são apresentadas análises espaciais como a 

Evolução de Ocupação de Solo de 1996 para 2003, Densidades Urbanas por Década, 

Densidades Demográficas por Faixas Etárias, Densidade de Pretensões de Licenciamento, 

permitindo à população do concelho um conhecimento mais vasto do território onde habitam. 
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Terminada esta apresentação o Sr. Vereador Dr. João Pedrosa disse que vai estudar a 
possibilidade de disponibilizar a informação no novo site do Município, que está em 

reformulação. 
 
O Sr. Presidente disse que vai estudar e analisar para ver como é que o executivo vai utilizar 

esta informação, que considerou de muita importância e de grande valor, tendo dado os 

parabéns a toda a equipa pelo trabalho realizado. 
 



 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 
 
O Sr. Presidente informou que, a convite do Grupo Vangest, esteve presente na inauguração 

de uma unidade industrial daquele Grupo, e foi surpreendido pela presença do Sr. Ministro em 

território do concelho, sem que, tal como manda o protocolo, tenha feito anunciar essa sua 

vinda. Pelo facto deixa o seu protesto contra esta atitude, uma vez que há mais de oito meses 

que pediu, por escrito e por telefone, uma audiência a este Sr. Ministro, que ainda não se 

dignou responder. 
 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa prestou as seguintes informações: 
 

- a candidatura da Santa Casa da Misericórdia para construção do centro de idosos e de 

dia foi aprovada com uma verba superior a 500 mil euros, só tendo sido aprovadas 30 

candidaturas de um total de 150; 
- a creche do Jardim dos Pequeninos, de Vieira de Leiria, não foi aprovada, devido a 

anomalias no projecto que o arquitecto seu autor não pode resolver. 
 
 
A Srª. Vereadora Drª. Cidália Ferreira prestou as seguintes informações: 
 

- deu conhecimento de que pediu ao Presidente da Assembleia Municipal que incluísse na 

ordem do dia da próxima sessão o relatório da CPCJ, para que esse órgão tome 

conhecimento; 
- na reunião do PIEF (programa para o absentismo escolar) foi-lhe colocada a questão da 

falta de verba para o transporte dessas crianças, e o facto de a Câmara ainda não ter 

aprovado o subsídio para este transporte, que se irá iniciar em Janeiro de 2007.  
 
O Sr. Presidente informou que este assunto já esteve presente em reunião e foi retirado, 

porque não se justificava, ou pelo menos não havia na altura e até agora uma justificação 

plausível para que a Câmara assumisse uma despesa com a qual não concorda, uma vez que o 

transporte era feito para a Vieira, para a Escola Loureiro Botas, quando os alunos eram quase 
todos da freguesia da Marinha Grande. Assim, julga que a reavaliação da situação está com 

essa entidade. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu o seguinte: 
 

- relativamente ao PIEF, que pensa que se deve reavaliar a situação, uma vez que já hoje 

de manhã lhe foi também colocado o problema; 
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- em relação à exposição apresentada pelo Sr. Dr. João Pereira junto dos membros do 
executivo, informou que ele próprio, o Sr. Vereador Artur de Oliveira, o Sr. Arqtº Fava 

e o Sr. Engº Vicente foram ao local com o projecto, e que o problema das linhas de alta 

tensão está em vias de ser resolvido pela EDP. Relativamente ao outro condicionalismo 
a Santa Casa da Misericórdia mantém a sua impossibilidade de reconfigurar o projecto 

em relação à abertura do arruamento, pelo que em próxima reunião virá aqui o projecto. 
 
Em relação a esta questão o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa referiu que lhe parece que 
vai ser difícil alterar o projecto, uma vez que a candidatura já foi aprovada. 
 
 
Em resposta a uma pergunta colocada pelo Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa, o Sr. 

Presidente respondeu que aquilo que vem na primeira página do Jornal da Marinha, 
relativamente ao Leclerc, é mentira. 
 

 
 

 
 
O Sr. Presidente ausentou-se da reunião pelas 15,50 horas, tendo regressado pelas 16,15 horas, 

quando se estava a apreciar o processo de obras particulares em nome de João Fernando Pinho 

Rosário � REQ 3831/06 � PC 401/06. 
Durante a sua ausência a reunião foi presidida pelo Sr. Vice-Presidente, Dr. Alberto Cascalho. 
 
 




 

2 - INFORMAÇÃO PRÉVIA 

 

 

1658 - REQ 4183/06 � PC 503/06 -  Presente requerimento de JOSÉ MANUEL SOARES 

CARVALHO, residente em Rua Marquês de Pombal n.º 98, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a Informação Prévia para construção de um Edificio Habitacional, sito em 

Avenida José Gregório, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Informar que:  

 

1. À presente solicitação é atribuída a definição de geradora de um impacte semelhante a 

um loteamento, de acordo com o Art.º 53º, do R.M.E.U., porque contempla as 

seguintes condições: 

 

a) A proposta de edificação envolve uma sobrecarga dos níveis de serviço nas infra-

estruturas e ambiente, nomeadamente via de acesso, tráfego, parqueamento e 

ruído. 

 

b) A sua profundidade, medida a partir da fachada fronteira ao espaço público 

confinante é superior a 30m; 
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2. O terreno situa-se dentro dos limites previstos pelo Plano Municipal de Ordenamento 

do Território vigente, no Aglomerado Urbano da Marinha Grande, em zona 

denominada de �Restante Área Urbana�, que, de acordo com o n.º 8, do Art.º 5º, do 

PDM em vigor, estabelece os seguintes índices e parâmetros urbanísticos para o local:  

 

a) Densidade habitacional máxima � 30 f/ha 

b) Índice de construção bruto � 0.6 

c) Cércea máxima � 3 pisos ou 9.5 m de altura 

d) Estacionamento � 1 lugar/1 fogo para habitação 

            - 1 lugar/50 m2 de área coberta para comércio e serviços 

 

3. Da proposta de edificação resultam os seguintes indicadores urbanísticos aplicados ao 

prédio em apreço:  

 

a) Densidade habitacional � 77.14 f/ha 

N.º máximo de fogos permitido para a parcela � 3,5 (propostos- 9) 

b) Índice de construção bruto � 1,714 

c) Cércea � 3 pisos /10,75m de altura 

d) Estacionamento � 1,1 lugar/1 fogo para habitação 

 

 

4. Para efeitos de definição de cércea, foi tomada a definição constante da alínea e) do 

ponto 5 do art.4º do PDM que a indica como sendo a dimensão vertical da construção 

contada a partir do ponto de cota média de implantação até à linha superior da 

platibanda , varanda ou beirado da cobertura.  

 

5. A pretensão é inviável, sendo que, num eventual pedido de licenciamento nos termos 

agora propostos, o mesmo não reuniria condições para ser aprovado e seria passível 

de indeferimento conforme previsto na alínea a) do nº1 do art.24º do Dec.-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, por violar a 

cércea máxima permitida para o local. 

 

6.  Será no entanto passível de poder vir a ser deferida idêntica proposta desde       que 

devidamente reformulada por forma a dar cumprimento  à cércea máxima de 9,5m de 

altura condicionada ainda às seguintes disposições legais  e regulamentares aplicáveis: 

   

a) Conformação da proposta de edificação a um afastamento do seu volume mais 

saliente, igual ou superior a 10m do eixo da Avenida José Gregório. 

b) Execução de passeio confinante com a Avenida José Gregório sob alinhamento, 

largura e materiais a definir pelos serviços técnicos camarários. 

 

 

3 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 
1659 - REQ 3276/06 � PC 575/06 -  Presente requerimento de EDGAR WILSON RAMOS 

SILVA BATISTA, residente em Rua António Batista nº43, Picassinos, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia, sita em Rua da Ribeira à Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos:  

  

1.1  Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:   

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06;  

 

b) Cortes longitudinais e transversais, à escala 1/200 ou superior, com indicação a 

tracejado do perfil natural do terreno, nos termos do n.º 3, do Art.º 10º, do RMEU;  

 

c) Estimativa orçamental contemplando a execução dos muros; 

 

d) Termo de responsabilidade para a execução dos muros. 

 

1.2  Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua da Ribeira da 

Amieirinha, cujo alinhamento, dimensões e informação sobre materiais a aplicar, 

deverão ser oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

1.3  A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06 

de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 

de Setembro;  

  

1.4  O muro confinante com a via pública seja executado em alvenaria, devidamente 

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0.80 m, contudo ser encimado 

por elementos gradeados com a altura máxima de 0.70 m, de acordo com as alíneas a) 

e b), do n.º 4, da alínea x), do Art.º 3º, do RMEU; 

  

1.5  No muro entre estremas, quando confinante com espaço público, deverá aplicar-se a 

alínea anterior, numa extensão de até 1.5 m, a contar do limite do passeio, não 

podendo exceder, no restante perímetro a altura de 1.8 m;  

  

1.6  Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
1660 - REQ 3763/06 � PC 675/06 � Presente requerimento de MARIA FÁTIMA FONSECA 

GARCIA AUSTER, residente em Rua das Andorinhas n.º 47,Lameira de Picassinos, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo 

de licenciamento da construção de uma moradia e anexo, sita em Rua das Andorinhas 

n.º47,Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 
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1- Apresentação, no prazo máximo de 6 meses a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos: 

 

1.1-  Projectos de especialidades aplicáveis nos termos do nº 4, do art.20º, do Dec.-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06; 

 

1.2-  Estimativa orçamental do custo da obra; 

 

1.3-  Planta de implantação à escala 1/200 com indicação exacta do anexo construído, 

salvaguardando o respeito pelo definido no art.73º do RGEU; 

 

1.4-  Peças gráficas com a designação dos vários compartimentos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1661 - REQ 3066/06 � PC 288/06 -  Presente requerimento de FERNANDO CAETANO 

ANTÓNIO, residente em Rua do Pardieiro, n.º 6, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia, sita em Rua Prof. Dr. José Custódio de Morais- Lote 32, Gaieiras, Freguesia 
e Concelho da Marinha Grande. 
 

 

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

1.1 Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:  

 

 

a) Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 

04/06; 

 

2. Mais deliberou informar: 

 

2.1  A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06 

de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 

de Setembro; 

 

2.2  A caixa do contador deve ficar instalada no muro que faz limite da propriedade 

virada para a via pública de tal forma que permita o acesso directo dos funcionários 

destes serviços; 

 

2.3  Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 
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2.4  Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1662 - REQ 3179/06 � PC 119/06 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO DINIS 

CASALEIRO, residente em Rua da Portela, n.º 117, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma moradia, 

sita em Rua Prof. Dr. José Custódio de Morais � Lote 108, Várzea, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

1.1 Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:  

 

a) Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06; 

 

2. Mais deliberou informar: 

 

2.1 A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06 

de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 

de Setembro; 

 

2.2  A caixa do contador deve ficar instalada no muro que faz limite da propriedade 

virada para a via pública de tal  forma que permita o acesso directo dos funcionários 

destes serviços; 

 

2.3  Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

2.4  Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 

1663 - REQ 3178/06 � PC 113/06 -  Presente requerimento de JOSE ELISIO CARDOSO 

SILVA, residente em Rua da Olaria, n.º 50, Helenos, Freguesia de Ilha e Concelho de Pombal, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita em 

Rua Prof. Dr. José Custódio de Morais- Lote 17, Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  
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1.1  A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06 

de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 

de Setembro; 

 

1.2  A caixa do contador deve ficar instalada no muro que faz limite da propriedade 

virada para a via pública de tal forma que permita o acesso directo dos funcionários 

destes serviços; 

 

1.3  Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

1.4  Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1664 - REQ 3350/06 � PC 193/06 -  Presente requerimento de JOAQUIM PEREIRA 

FERREIRA, residente em Rua 19, n.º 18, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referente ao processo de licenciamento 

da construção de uma moradia, sita em Rua do Rosmaninho Lote 33, Cartaxo, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir as especialidades apresentadas, com o condicionalismo de apresentar dentro do 

prazo anteriormente estipulado para entrega das especialidades: 

 

a) projecto da rede predial de drenagem de águas pluviais, na qual preveja a drenagem 

para o terreno permeável envolvente à construção, uma vez que não existe cave, 

havendo apenas águas provenientes dos terraços e das caleiras; 

b) de novas peças desenhadas com a indicação em perfil das cotas do terreno e a 

profundidade das caixas de visita até à caixa de ramal de ligação (inclusive). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1665 - REQ 3947/06 � PC 189/05 -  Presente requerimento de ORLANDO SOUSA, residente 
em Rua 1º de Maio, n.º 8, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 

aprovação dos projectos de especialidades referente ao processo de licenciamento de alteração 

e ampliação de uma moradia e construção de um telheiro, sita em Rua 1º de Maio, n.º 8, 

Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir os projectos de especialidades. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1666 - REQ 3444/06 � PC 289/06 -  Presente requerimento de JOÃO PAULO SANTOS 

TEIXEIRA, residente em Rua da Quinta n.º 4, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referente ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia, sita em Rua das Rosas da Pedra de Baixo, Pedra, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir os projectos de especialidades. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1667 - REQ 2481/06 � PC 277/05 -  Presente requerimento de MARGARIDA AUGUSTA 

SILVA RIBEIRO CARVALHO, residente em Rua dos Poços n.º 52, Embra, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referente 

ao processo de licenciamento da construção de um edifício de Habitação e Serviço, sita em Rua 

de Casal Galego, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir os projectos das especialidades apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

 

a) o projecto da rede de gás devidamente aprovada pela entidade licenciadora. 

b) novo projecto de rede de águas devidamente dimensionado para a rede existente no 

local, tendo em conta que o diâmetro existente na rede é inferior ao diâmetro 

proposto em projecto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1668 - REQ 4075/06 � PC 107/04 -  Presente requerimento de GECIM � GAB. ENG. E 

CONSULTADORIA INDUSTRIAL, LDA., com sede em Av. Da Liberdade, Edifício 

Horizonte, Bloco B, n.º 155, 2º A Dtº, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 

aprovação das alterações referente ao processo de licenciamento da alteração e ampliação de 

um edifício destinado a escritórios e armazéns, sito em Engenho, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando a dimensão e extensão das alterações executadas 

em obra, face ao processo inicial, a Câmara deliberou: 

 

Indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, dado que 

os projectos complementares constantes no projecto inicial não se adequam ao projecto de 

alteração apresentado, uma vez que este acarretou alterações substanciais ao nível da 
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estrutura e demais especialidades cujas alterações foram solicitadas na deliberação de 12 

de Outubro do presente ano. 

 

Mais deliberou informar que se mantêm os condicionalismos expressos na deliberação 

supra citada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1669 - REQ 2189/06 � PC 161/03 -  Presente requerimento de ROGÉRIO PAULO 

OLIVEIRA DOMINGUES, residente em Estrada Principal, Apartado 410, Albergaria, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de 

especialidades referente ao processo de licenciamento de alteração de um edifício destinado a 

armazém, sito em Rua Campo de Futebol, Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1.- Os esgotos domésticos deverão ser canalizados para fossa estanque, devidamente 

dimensionada para um despejo com uma periodicidade mínima quinzenal; 

2.- Os esgotos pluviais deverão ser encaminhados para a área não pavimentada situada no 

logradouro posterior do prédio; 

3.- O abastecimento de água deve ser resolvido por sistema autónomo, salvo se o 

requerente custear a totalidade das despesas relativas ao prolongamento da rede pública 

de abastecimento de água. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1670 - REQ 662/06 � PC 870/05 -  Presente requerimento de HÉLDER JOÃO HENRIQUES 

FORTUNATO, residente em Rua 1, n.º 28, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita em 

Rua da Sapinha, Brejo D�Água, Moita, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, dos seguintes 

elementos: 

 

a) Peças desenhadas rectificativas que contemplem um afastamento do muro confinante 

com a R. da Sapinha ao eixo desta de 5,0 m; 

 

b) Projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos exteriores, 

estabilidade, redes de abastecimento de água e de esgotos, domésticos e pluviais, os quais 

deverão ser resolvidos por sistema autónomo, eléctrico, telecomunicações e de gás, 

térmico e de ruído, de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de 
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Setembro em conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho; 

 

2.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do terreno, em 

materiais e com as dimensões e alinhamento a definir no local pelos serviços respectivos 

da Câmara; 

 

3.- A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar nº 8/90, de 06/04, 

com as alterações introduzidas pelo Dec. Reg. 21/98, de 04/09; 

 

4.- Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços responsáveis da Câmara à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1671 - REQ 3847/06 � PC 761/04 -  Presente requerimento de MARIA JOÃO SALVADOR 

FRANCO, residente em Rua 45, n.º 4, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referente ao processo de licenciamento 

da construção de uma moradia, sita em Rua dos Oleiros, Trutas, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 





ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 

Sendo a presente reunião, nos termos do art.º 84º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pública, a partir 

das 17,50 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados), tendo sido atendidos por todos os membros do executivo presentes 

os seguintes munícipes: 

 

1 � Sr. Arnaldo Granjeiro da Silva Branco, residente na Rua da Fé, n.º 24, Pedra, Marinha 

Grande, que se veio queixar de cortes efectuados pela Câmara, pela Junta de Freguesia e pela 

SIMLIS na sua propriedade, e ainda por lhe ter sido cortada madeira que estava no seu terreno 
e que lhe prometeram levar a casa, o que até agora ainda não aconteceu. Referiu ainda que 
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aguarda que o seu processo de obras venha à reunião para ser compensado dos prejuízos que 

lhe têm causado.  
 
O Sr. Presidente informou o munícipe de que a Câmara invadiu a sua propriedade para instalar 

o saneamento sem a sua autorização por pensar que a mesma já era do empreiteiro com quem 

estava a negociar. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho informou, relativamente ao processo de obras, que o 
mesmo é do ano 2000, sofreu várias vicissitudes e tanto quanto lhe parece o projecto inicial 

ligava duas ruas � a das Rosas e a João Fresco, e depois houve um segundo projecto que liga 

apenas a uma das ruas. Não fez nenhum acordo com o Sr. Branco. Em deslocação ao local com 

o Arqtº Fava e o Arqtº Grenha, chegou-se à conclusão, e do seu ponto de vista, numa análise 

muito sumária, o projecto completo contém uma mais valia para o local. Só agora, e não com 

aquele que tinha entregue inicialmente. Como é um processo que tem algum impacto no local, 

não iria pedir a um técnico que a três ou quatro dias da reunião analisasse apressadamente o 

projecto. Pensa que poderá haver condições para fazer uma análise aprofundada e para ser 
possível o processo vir à próxima reunião. 
 
 

2 - O Sr. João Encarnação Cruz pediu para ser informado a respeito dos seguintes assuntos: 
 

- PC 872/05 � pretende saber a situação desta construção, que é para legalizar, e precisam 

de pôr água na casa. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho informou que quando se legaliza alguma situação a 

Câmara tem que acautelar algumas regras e a apreciação tem que ser feita de acordo com a 

legislação em vigor.  
Atendendo à situação humana dos requerentes é que fez com que o processo não viesse hoje à 

reunião, porque era para indeferir. A solução era chamar o Sr. João Cruz para tentar identificar 

os problemas do projecto.  
 
O Sr. Presidente informou o Sr. João Cruz que deverá ir à Junta de Freguesia com duas 

testemunhas e pedir uma certidão que comprove que a casa está construída há mais de 50 anos, 

antes de 1951. Depois traz essa certidão, a caderneta predial comprovativa da inscrição na 

matriz e o ano em que foi construída e vai requisitar o contador de água, e assim resolve este 
problema. 
A outra questão é a legalização, que tem de obedecer a outras regras, para que obtenha a 

licença de utilização. 
 
 

- PC 549/03, em nome de Armando Curado  
 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho informou o Sr. João Cruz de que não pode acrescentar 

mais do que aquilo que já lhe havia dito relativamente ao alargamento do caminho. 
 
 

- Reclamação dos moradores do Edifício Parque � o Sr. João Cruz fez entrega, para 

registo, desta reclamação, tendo obtido a seguinte resposta do Sr. Vereador Artur de 

Oliveira: 
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- foi cortada uma árvore, com a indicação de que os ramos entravam para dentro de uma janela 

de um morador, e então o Engº Massano mandou cortá-la; 
- em relação à colocação da placa sempre contestou a sua localização, mas após consultar o Sr. 

Leonel Cruz este disse-lhe que o local indicado era aquele, porque é uma placa indicativa e tem 

que estar a 50 metros da rotunda. Se o Sr. João Cruz conhecer legislação que contrarie aquilo 

que o técnico diz, então deverá dar-lhe conhecimento.  
 

 
 

 
 
4 - 20.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2006 





1672 - Presente proposta da 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2006, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
20ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2006, no valor de 223.716,00 euros nos 
reforços e 223.716,00 euros nas anulações; 
 
14ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2006 no valor de 68.750,00 euros 
nos reforços e euros nas 146.250,00 anulações; 
 
15ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2006 no valor de 151.000,00 euros 
nos reforços e 65.215,00 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera aprovar 20ª modificação ao 

orçamento, nos termos da alínea d), do n.º 2, do art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S., Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 



5 - DESPEJO ADMINISTRATIVO DA FRACÇÃO AUTÓNOMA 

CORRESPONDENTE AO RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO DO N.º 22 DA AVENIDA DR. 

JOSÉ HENRIQUES VAREDA, FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE

 

 
1673 - Presente Processo relativo ao estabelecimento de restauração/bebidas �News Caffe�, 
propriedade da Sociedade Cooltime, Lda. 
 
Presente decisão de ordem de cessação de utilização para serviços de restauração/bebidas à 

ocupante da fracção autónoma correspondente ao rés-do-chão esquerdo do n.º 22 da Avenida 

Dr. José Henriques Vareda, freguesia e concelho da Marinha Grande - ofício n.º 10657, de 

20/10/2006. 
 
Presente defesa escrita da Sociedade Cooltime, Lda, proprietária do estabelecimento de 

restauração/bebidas �News Caffe�, ocupante da fracção autónoma acima identificada, de 
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24/10/2006.  
 
Presente decisão de ordem de cessação de utilização para serviços de restauração/bebidas da 

fracção autónoma atrás identificada, a Maria Fátima Henriques Neves, proprietária, de 

15/09/2006, respectivo ofício n.º 9274 e certidão de notificação de 18/10/2006. 
 
Presente Projecto de decisão de ordem de cessação de utilização para serviços de 

restauração/bebidas, da fracção autónoma acima identificada, de 03/08/2006, à proprietária 

desta Maria Fátima Henriques Neves e respectivo ofício n.º 7792. 
 
Tendo em consideração que,  
 

a) Maria Fátima Henriques Neves, proprietária da fracção correspondente ao rés-do-
chão esquerdo do n.º 22 da Avenida Dr. José Henriques Vareda, concelho e 

freguesia da Marinha Grande, foi notificada pessoalmente em 04/08/2006, em sede 
de audiência prévia, para se pronunciar sobre o projecto de decisão de ordem de 

cessação de utilização para serviços de restauração/bebidas da fracção da qual é 

proprietária, a qual se encontra a ser utilizada para serviços de restauração/bebidas, 

encontrando-se nela instalado o estabelecimento denominado �News Caffe�, sem 

para o efeito existir a respectiva licença de utilização. 
 

b) Em 15/09/2006 foi enviado, via postal, o ofício n.º 9274 para Maria Fátima 

Henriques Neves, dando-lhe conhecimento da decisão de ordem de cessação de 

utilização para serviços de restauração/bebidas da fracção autónoma já identificada, 

o qual veio devolvido, pelo que foi notificada pessoalmente da mencionada ordem 
de cessação de utilização em 18/10/2006.   

 
c) Tendo tido conhecimento da ordem de cessação de utilização acabada de referir, 

veio o sócio-gerente da Sociedade Cooltime, Lda, proprietária do estabelecimento 

de restauração/bebidas �News Caffe�, ocupante da fracção correspondente ao rés-
do-chão esquerdo do n.º 22 da Avenida Dr. José Henriques Vareda, concelho e 
freguesia da Marinha Grande, apresentar defesa escrita, através do registo de 

entrada n.º 10088, referindo nomeadamente o seguinte: 
 

�- Existe para a fracção autónoma correspondente ao rés-do-chão esquerdo do n.º 22 

da Avenida Dr. José Henriques Vareda um alvará de licença sanitária; 

- A sociedade julgava que tal seria o alvará necessário para a abertura de um 

estabelecimento de bebidas; 

- Para a abertura do estabelecimento de bebidas �News Caffe� não se efectuaram 

obras que carecessem de licenciamento; 

- A sociedade estava convicta que o espaço estava devidamente licenciado para nele 

funcionar um estabelecimento de bebidas; 

- Após ter sido a sociedade informada por fiscais municipais que o alvará referido não 

era suficiente, iniciaram o respectivo processo de licenciamento em 16/08/2006; 

- No âmbito do processo de licenciamento em curso na Câmara Municipal e a pedido 

do Governo Civil deslocou-se ao local a P.S.P. da Marinha Grande a fim de verificar 

as condições de segurança do espaço, tendo esta entidade emitido parecer favorável; 

- Cerca de 90% das queixas de ruído referentes ao nosso espaço referem-se aos dias em 

que o estabelecimento teve Karaoke e reconhecendo que o ruído emitido no decurso do 

mesmo era incomodativo, a sociedade terminou com tal espectáculo; 
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- Existem com frequência queixas de ruído da vizinhança sem razão para tal; 

- Relativamente ao processo de encerramento, foi com alguma estranheza que a 

sociedade o recebeu pois é do conhecimento geral que grande parte dos espaços 

existentes na cidade funcionam sem licenciamento; 

- Alega a sociedade ter tido uma boa conduta e actuado com falta de informação legal. 

- Requer, por último, que o Sr. Presidente reconsidere o encerramento do 

estabelecimento dado o mesmo ser rentável e ter originado três postos de trabalho. 
 

d) Ora, o exercício de uma determinada actividade profissional impõe aos sujeitos que 

a exercem o dever de conhecer as regras pelas quais a mesma se rege, pelo que não 

poderá em caso algum relevar a invocação do desconhecimento das mesmas, 
devendo o sujeito sobre o qual recai o ónus do conhecimento suportar as 

consequências da omissão de tal dever; 
 
e) O alvará de licença de utilização para serviços de restauração/bebidas, título 

inexistente no presente caso, é o resultado de um procedimento complexo de 
licenciamento de um estabelecimento do referido tipo, através do qual o legislador 

pretende assegurar a protecção de determinados valores essenciais como a 

segurança, ordem e saúde públicas bem como o cumprimento de regras de 
segurança contra riscos de incêndio; 

 
f) Para o efeito o legislador impôs, através do artigo 49º do D.L. n.º 168/97, de 04 de 

Julho, na redacção dada pelo D.L. n.º 57/2002, de 11 de Março (regime jurídico da 

instalação e do funcionamento dos estabelecimentos de restauração/bebidas) que os 

estabelecimentos deste tipo que existiam em 1997 satisfizessem, no prazo de dois 
anos, legal e sucessivamente prorrogados até 12/03/2004, os requisitos previstos na 

legislação acabada de referir e no Decreto Regulamentar n.º 38/97, de 25 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 01 

de Abril, consistindo a emissão do mencionado alvará de licença de utilização para 

serviços de restauração/bebidas o comprovativo necessário, para os devidos efeitos, 
do cumprimento de todos os requisitos legais, o que não sucede no presente caso; 

 
g) Na verdade a Sociedade Cooltime, Lda teve a preocupação de dar início, em 

primeiro lugar, ao funcionamento do estabelecimento �News Caffe�, do qual é 

proprietária, negligenciando o dever de se informar com as entidades competentes 

na matéria sobre a actividade que pretendia iniciar ou de dar cumprimento à 

legislação que rege o referido funcionamento, preocupando-se apenas após o início 

do funcionamento do estabelecimento com as consequências do exercício da 

actividade sem cumprir com as regras legais; 
 

h) Trata-se pois de uma situação que a própria interessada originou e que actualmente, 

confrontada com as consequências negativas da conduta por si adoptada 

inicialmente, não pretende assumir; 
 

i) Para além do que em 14 de Junho deste ano, tendo-se deslocado a Comissão de 

Vistorias desta Câmara à fracção acima identificada verificou que a mesma não se 

encontra em conformidade com os processos de licenciamento municipais n.º 
88/1986 e n.º 1578/1986 que decorreram para o local e no âmbito dos quais a 

fracção era apenas composta por um espaço amplo e uma instalação sanitária, sendo 

que actualmente apresenta as seguintes alterações: duas instalações sanitárias e duas 
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antecâmaras com lavatórios, uma cozinha com acesso para o espaço comercial e 

acesso por uma varanda executada no lado sul do estabelecimento e uma antecâmara 

junto da entrada do estabelecimento;   
 

j) Verifica-se pois que o estabelecimento de restauração/bebidas �News Caffe�, 
propriedade da Sociedade Comercial Cooltime, Lda, com o N.I.F. 507 715 306 e 
sede social na Av. Dr. José Henriques Vareda, n.º 22, r/chão esquerdo, Marinha 

Grande, encontra-se em funcionamento na fracção autónoma correspondente ao rés-
do-chão esquerdo do prédio n.º 22 da Avenida Dr. José Henriques Vareda, freguesia 

e concelho da Marinha Grande desde, pelo menos, o início de Maio do corrente ano, 

sem para o efeito possuir o respectivo alvará de licença de utilização para serviços 

de restauração/ bebidas legalmente exigido; 
 

l) O funcionamento dos estabelecimentos de restauração/ bebidas depende, nos termos 

do n.º 1 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 168/97, de 04 de Julho, na redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de Março, da titularidade do alvará de licença 

de utilização para serviços de restauração/bebidas emitido nos termos da legislação 

referida;   
 
m) Pelo que o estabelecimento de restauração/bebidas acima identificado se encontra 

em funcionamento violando as normas legais acabadas de referir; 
 

n) Em 06/11/2006 foi o representante legal da Sociedade Cooltime, Lda, proprietária 

do estabelecimento de restauração/bebidas �News Caffe�, ocupante da fracção 

autónoma em causa, notificado pessoalmente através do ofício n.º 10657 da ordem 

de cessação de utilização para serviços de restauração/bebidas da mencionada 

fracção nos oito dias subsequentes à notificação; 
 

o) No âmbito da ordem de cessação de utilização referida na alínea anterior foi a 

Sociedade Cooltime, Lda, informada que o incumprimento conduziria à adopção, 

por parte da Câmara Municipal, da medida de tutela da legalidade prevista no n.º 2 

do artigo 109º do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo D.L. 

n.º 177/01, de 04 de Junho, isto é, o decretamento de despejo administrativo da 
fracção autónoma; 

 
p) No entanto, decorrido o período temporal para cumprimento da ordem de cessação 

de utilização para serviços de restauração/bebidas da fracção autónoma 

correspondente ao rés-do-chão esquerdo do prédio sito no n.º 22 da Avenida Dr. 

José Henriques Vareda, freguesia e concelho da Marinha Grande, a Sociedade 
Cooltime, Lda mantém em funcionamento o estabelecimento �News Caffe� na 

referida fracção autónoma, não cumprindo com a ordem emitida pelo Sr. Presidente 

da Câmara Municipal.  
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, nos termos do preceituado no n.º 2 do artigo 109º e n.º 4 do artigo 92º do D.L. n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo D.L. n.º 177/01, de 04 de Junho, 

proceder ao despejo administrativo, no prazo de 45 dias, da fracção autónoma 

correspondente ao rés-do-chão esquerdo do prédio sito no n.º 22 da Avenida Dr. José 

Henriques Vareda, freguesia e concelho da Marinha Grande, onde se encontra instalado o 
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estabelecimento de restauração/bebidas �News Caffe�, propriedade da Sociedade 

Cooltime, Lda, sem para o efeito existir licença de utilização. 

 

Mais delibera, para os efeitos do n.º 3 do artigo 92º do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção dada pelo D.L. n.º 177/01, de 04 de Junho, notificar a Sociedade Cooltime, 

Lda, proprietária do estabelecimento �News Caffe�, ocupante da fracção autónoma acima 

identificada, da presente deliberação.  

  

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa declarou o seguinte: 

 

�Abstive-me apenas porque não estive na reunião pública onde o requerente veio expor as 

suas razões, razão pela qual não consigo formular um juízo definitivo.�  

 

 

6 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 

1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA. CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2005. 

ALTERAÇÕES AO PROJECTO. DEVER DE NÃO ADJUDICAÇÃO. AUDIÊNCIA 

PRÉVIA ESCRITA 

 

 

1674 - Por deliberação camarária de 2 de Março de 2005, foi aberto concurso público para a 

«Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta», tendo por 

base informação da Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais na qual se justifica a 

realização da obra, integrada no Programa Polis. 
 
A obra tem por objecto a requalificação da linha de água, o reforço das relações entre a linha de 

água, a zona desportiva, a população residente na sua envolvente, o troço da linha de água já 

reabilitado e que confina com esta nova intervenção, o reforço das relações entre a linha de 

água e a cidade da Marinha Grande, a consolidação de um dos corredores verdes fundamentais 

na estrutura do aglomerado urbano da Marinha Grande  e a definição de estruturas pedonais de 

apoio (redes de caminhos pedonais e cicláveis, zonas de estadia informal equipadas, zonas de 

recreio activo e criação de zonas de refúgio e nidificação de espécies de aves), de acordo com a 
memória descritiva de suporte. 
 
O procedimento pré-contratual desenvolveu-se com normalidade (publicação de anúncios, 

realização de acto público, qualificação técnica e financeira dos concorrentes admitidos), tendo 

sido sustada a análise das propostas por via da ocorrência de um facto superveniente impeditivo 

da efectiva e global execução da obra posta a concurso. 
 
No âmbito do processo de licenciamento n.º 425/03 foi acordado com o requerente a execução, 

por este, do prolongamento da Avenida da Liberdade, nos exactos termos constantes da 
deliberação camarária n.º 63, de 26 de Janeiro de 2004, com base em informação do Chefe da 

Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais. Posteriormente veio a constatar-se que esta 
obra estava «implantada em área de domínio público ferroviário» o que motivou o seu 

embargo, (registo de entrada n.º 10243/2005, de 17/10). Desta contingência resultou a não 

continuidade de execução dessa obra e a necessidade da sua adequação às limitações legais de 

uso do solo, facto que determinará a sua deslocação (por alteração do traçado da via) e, 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 14.12.2006 

Acta n.º 28 

 

 22 

subsequente, sobreposição com a área incluída no projecto de reabilitação da Ribeira das 

Bernardas. Esta última circunstância obriga à reformulação do projecto posto a concurso, o 
mesmo é dizer, alterações significativas em todas as plantas e novas medições dos trabalhos a 

executar. 
 
Em termos técnicos, (cfr. informação da DOPU, de 27/11/2006), os factos acima expostos 

motivaram as seguintes alterações ao projecto de Reabilitação da Ribeira das Bernardas: 
 

a) diminuição da área total de 54 464 m2 para 49 427 m2, isto é, uma redução de 5 037 

m2; 
b) redimensionamento das áreas destinadas a espelho de água, com a reorganização dos 

quatros lagos previstos em apenas três, supressão do anfiteatro natural e aproximação 

do campo informal ao campo de relva sintética, reformulação dos acessos pedonais na 

área mais próxima da Avenida da Liberdade (passeios e caminhos do parque), 

introdução de alterações ao sistema de rega, reformulação dos planos de plantação e 

relocalização do mobiliário urbano.  
 
As alterações identificadas assumem dimensão e significado que logram fundar a 

impossibilidade de adjudicação da obra em causa, por força das eventuais consequências legais 

emergentes da repercussão de tais alterações no contrato. 
 
De acordo com o artigo 107º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o dono 

da obra não pode adjudicar a empreitada quando, por grave circunstância superveniente, tenha 

de proceder-se à revisão e alteração do projecto posto a concurso. 
 
A grave circunstância superveniente emerge do embargo da obra de prolongamento da Avenida 

da Liberdade, facto ocorrido no segundo semestre de 2005, já o concurso público para 

Reabilitação da Ribeira das Bernardas estava em fase de análise das propostas. A 

impossibilidade de execução do prolongamento daquela Avenida no traçado inicialmente 

definido implica que seja efectuado um desvio que colide com a área de intervenção da 

empreitada em concurso, o que - não sendo possível deixar de realizar o prolongamento dessa 
Avenida - impele à alteração do projecto da Ribeira das Bernardas. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera notificar todos os concorrentes admitidos na fase de 

qualificação para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º, do Código 

do Procedimento Administrativo, para se pronunciarem, querendo, no prazo de dez dias 

úteis, sobre a provável decisão de não adjudicação e subsequente anulação do concurso 

público n.º 02/2005, na medida em que por grave circunstância superveniente é necessário 

proceder à revisão e alteração do projecto posto a concurso, de acordo com o artigo 107º, 

n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, com os fundamentos acima 

expostos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 





A reunião foi interrompida nesta altura, para jantar, eram 20,00 horas. 
Foi retomada pelas 21, 35 horas. 
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7 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS� - CONCURSO LIMITADO (CL) Nº01/06  E �URBANISMO 

COMERCIAL� � CONCURSO PÚBLICO (CP) N.º 04/05 � SUBSTITUIÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO 





1675 - Por despacho de 02 de Maio de 2006 e deliberação camarária de 26 de Maio de 2006 

respectivamente, foi designada como representante do Município para fiscalizar as obras supra 
mencionadas a Técnica Superior de 1ª Classe Susana Silva que se encontra de baixa e vai entrar 

em licença de maternidade, não podendo, em consequência disso, continuar o trabalho de 

fiscalização da referidas obras, facto que origina a nomeação de outro técnico, propondo-se 
assim, em sua substituição, a nomeação da Eng.ª. Técnica de 2ª Classe Sara Vidal. 
 
A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera nomear, para fiscalização das 

empreitadas de �Beneficiação da Rua do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras� � 

CL nº01/06 e �Urbanismo Comercial� � CP n.º 04/05, em substituição da Técnica 

Superior de 1ª Classe Susana Silva, a Eng.ª Técnica de 2ª Classe Sara Vidal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - CONSTRUÇÃO CUNHA DOS ANJOS, LDA � EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

 

1676 - Presente notificação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, relativa ao Proc. 

410-A/2003, em que a Sociedade Construções Cunha dos Anjos, Lda requereu a execução de 

sentença contra a Câmara Municipal da Marinha Grande, pedindo, a final, que lhe seja paga a 

quantia de 155.000,00� (cento e cinquenta e cinco mil euros), valor correspondente a 25% do 

valor da proposta apresentada, de molde a reconstituir a situação, caso a empreitada lhe tivesse 
sido adjudicada. 
 
Embora considerando imoral o assunto, a Câmara delibera efectuar uma contra-proposta 

no valor de 15.000� (quinze mil euros), tendo em conta, avaliar pelo rendimento colectável 

que apresentou nas finanças para IRC e os preços para execução da obra que apresentou 

no concurso que tivesse lucro que justifique o pedido de indemnização que está fazendo. 

 

Esta proposta foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

 

O Sr. Presidente ausentou-se da reunião neste momento, eram 21,35 horas, não tendo 

regressado até ao seu final, uma vez que se encontrava a trabalhar com a Chefe da Divisão 

Financeira na elaboração do Orçamento para 2007. 
A partir deste momento, e até final da reunião, a mesma foi presidida pelo Sr. Vice-

Presidente, Dr. Alberto Cascalho. 
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9 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL NA RUA DOS COELHOS � MARINHA 

PEQUENA�  - C. LIMITADO N.º 10/05 -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

1677 - Presente Auto de Recepção Provisória da empreitada indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma  �Escavaterra, Ldª.�, com sede em Montijos, Monte Redondo. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º do Dec-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - �REMODELAÇÃO DO 2º FRENTE DO BLOCO L E DO 4º DTº DO BLOCO M 

EM CASAL DE MALTA� �  AJUSTE DIRECTO N.º 20/06 � DEEM - RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

 

1678 - Presente Auto de Recepção Provisória da empreitada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Outeirobra � Construções Civis, Lda�, com sede Rua das Voltas, 37, Outeiro da Fonte, 
Carvide. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º do Dec-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - �EXECUÇÃO DE REPARAÇÕES DIVERSAS NA CASA N.º 31 E NA CASA N.º 10 

DO BAIRRO DO CAMARNAL VELHO� � AJUSTE DIRECTO N.º 16/06 � DEEM - 

RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 

 

1679 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Areil, Soc. de Construções e Artefactos de Cimento, Lda�, com sede em Ponte da Pedra, 

Leiria. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente a obra 
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referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º do Dec-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - �REMODELAÇÃO DA REDE PREDIAL DE UM BLOCO HABITACIONAL  E 

LIGAÇÃO AO COLECTOR DE CASAL DE MALTA�  - AJUSTE DIRECTO N.º 10/06 

� DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 

 

1680 - Presente Auto de Recepção Provisória indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�António Emílio Gomes & Filhos, Lda.�, com sede na Rua Barão de Viamonte, n.º 8, 1º Esq.º, 

Leiria. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º do Dec-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

13 - �EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DA EDP NA RUA SANTOS BAROSA - 

PICASSINOS� � AJUSTE DIRECTO N.º 17/00 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

1681 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Electro-Instaladora A.M.Correia,S.A..�, com sede no Parque Industrial Quinta Nova, lote 6, 

Pelariga, Pombal. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec-Lei n.º 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

14 - REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA �CONSTRUÇÃO DA CANTINA NA 

ESCOLA E.B. DO ENGENHO�- CP N.º 01/05 � D.E.E.M. 

 

 

1682 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/06/63 datada de 17/11/2006, em que se 
propõe a aprovação da revisão de preços no valor de 2.339,09 � + IVA à empresa �Outeirobra, 

Lda�  da empreitada �Construção da Cantina na Escola E.B. do Engenho�. 
 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/06/63, que se anexa 

(Anexo 1) e se dá por reproduzida, delibera ao abrigo do art.º 199.º do DL n.º 59/99 de 2 
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de Março e o DL n.º 6/2004 de 6 de Janeiro aprovar a revisão de preços do contrato inicial 

no valor de 1.993,17 � e do contrato de trabalhos a mais no valor de 345,92 � totalizando 

2.339,09 � + IVA à empresa �Outeirobra, Lda� da empreitada de �Construção da 

Cantina na Escola E.B. do Engenho�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NA SEQUÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE NOVO 

EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES - CONSULTA PRÉVIA N.º 

1/2006/PAT- ADJUDICAÇÃO 

 

 

1683 - Presente relatório de apreciação de propostas referente ao processo mencionado em 

epígrafe. 
  
A Câmara Municipal, concordando com os fundamentos expostos no referido relatório e 

considerando que o procedimento adoptado, dispensa a audiência prévia dos interessados, 

nos termos do estabelecido no artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 

delibera adjudicar o equipamento proposto a alienação, à empresa, ATM- Informática 2- 

Soluções e Sistemas Lda, pelo valor de 6.379,78 �,  conforme o preceituado no artigo 64.º, 

n.º 1, alínea e) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

Mais delibera que a emissão da factura e respectivo pagamento deverá ocorrer até 

31/12/2006. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA A ESTABELECER 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A TUMG PARA 2007 � TRANSPORTES 

ESCOLARES E OUTROS DE INTERESSE MUNICIPAL 
 

 

1684 - Presente informação n.º 126/2006 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 23/11/2006, dando conta de que a deliberação de câmara n.º 960, com data de 

02/11/2006, aprovou o pagamento de uma indemnização compensatória à TUMG, EM - 
Empresa Municipal de Transportes Urbanos da Marinha Grande, no valor anual máximo de 

184.253,60 � em contrapartida da prossecução dos transportes escolares e outros de interesse 
municipal e da adopção de preços sociais, que será feito mensalmente a partir da data da 

formalização do contrato-programa.  
 
Na sequência de tal aprovação, que será vertida no plano de actividades municipal para 2007, 
segue-se a assinatura do Contrato Programa onde constam as cláusulas a que as partes se 
obrigam para estabelecimento das condições necessárias para assegurar a realização dos 

serviços de transporte referidos, pelo que importa agora aprovar a minuta de tal instrumento. 
 
Mais se informa que a TUMG, EM fez chegar a esta divisão uma comunicação onde propõem 

algumas alterações ao articulado vigente em 2006, nomeadamente: 
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1. a introdução de uma cláusula que limita a obrigação da TUMG em prestar os serviços de 

transporte até ao montante máximo de lugares disponíveis na frota: 
 
�A TUMG obriga-se a executar os serviços referidos na cláusula anterior, até ao limite 

máximo actual de lugares disponíveis na sua frota pesados de passageiros, o que representa a 

oferta de um total de 200 lugares�. 

 
2. a definição do primeiro dia de cada mês como calendário de pagamento da indemnização 

compensatória: 
 
�O contrato-programa produz efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2007 e vigora até 31 de 

Dezembro de 2007, vai ser formalizado após aprovação pela Câmara Municipal, ocorrendo o 

pagamento mensal da indemnização compensatória, através de duodécimos a liquidar no 

primeiro dia de cada um dos meses contratualizados.� 

 
3. a substituição do termo determinar pelo termo propor na cláusula relativa à avaliação do 

contrato programa: 
 
�Findo o período de vigência do presente contrato-programa, deverão as partes avaliar a sua 

adequação aos objectivos que lhe estiveram subjacentes, cabendo à Câmara Municipal da 

Marinha Grande propor os acertos e alterações que se revelem necessários.� 

 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e as propostas da Empresa Municipal, 

e, considerando que o contrato programa a estabelecer entre a Autarquia e a TUMG é 

celebrado nos termos do artigo 31º, da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, considerando que 

não se encontram objecções técnicas ou jurídicas para a aceitação das propostas 

apresentadas pela TUMG, excepto o mencionado primeiro dia do pagamento, que se 

propõe ser o décimo quinto dia por razões meramente funcionais e administrativas, 

delibera, ao abrigo das alíneas c) e k) do artigo 15º e alínea f) do artigo 17º dos estatutos 

da Empresa TUMG � transportes urbanos da Marinha Grande, e ao abrigo da alínea c) e 

l) do artigo 16º e do artigo 31º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, aprovar o seguinte 

articulado (contrato programa, anexo I e anexo II) para ser assinado enquanto contrato 

programa para 2007 entre a Câmara Municipal da Marinha Grande e a TUMG, EM 

para regular a actividade dos transportes (Anexo 2). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente porque o Sr. Presidente em exercício, Dr. Alberto Cascalho, me 

garantiu que neste Contrato-Programa estão salvaguardadas todas as necessidades de 

transportes escolares da Câmara.� 
 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira não esteve presente na discussão e aprovação desta 

deliberação por se encontrar impedido, nos termos do previsto no art.º 44º, n.º 1, alínea a) 

do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de 

Administração da TUMG, E.M..  
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17 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �TR CLUB� - PRAIA DA VIEIRA 
 

 
1685 - Presente requerimento de Ricardo Miguel Campos Costa, datado de 29 de Novembro de 
2006, proprietário do Bar �TR Club�, sito na Rua José Loureiro Botas, n.º 13 - Praia da Vieira, 
a solicitar o alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento, por mais duas 

horas, das 02.00h às 04.00h, no dia 09/12/06, no âmbito da festa de aniversário do mesmo. 
 
Presente horário de funcionamento do estabelecimento em causa emitido pela ACIMG - 
Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande, onde consta que o estabelecimento tem 

horário de funcionamento das 08.00h às 02.00h. 
 
Presente informação da Secção de Taxas e Licenças n.º 77/ES/2006 de 04/12/2006, que se 
anexa (Anexo 3) e se dá por reproduzida. 
 
Presente oficio enviado ao requerente em 07/12/2006. 
 
Presente oficio enviado à GNR de Vieira de Leiria em 07/12/2006. 
 
Atendendo a que: 
 

 O pedido deu entrada em 29/11/2006, perfazendo apenas 5 dias úteis antes da data do 

acontecimento, ou seja, antes de 09/12/2006; 
 O artigo 2.º, n.º 1 do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Concelho da Marinha Grande, permite que a Câmara 

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais; 
 De acordo o mesmo artigo, a Câmara Municipal é obrigada a ouvir os Sindicatos, as 

Associações Patronais e as Associações de Consumidores sempre que haja uma 

pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados; 
 O Regulamento dispõe ainda que os alargamentos de horário apenas poderão ter lugar 

em localidade em que os interesses de certas actividades profissionais, nomeadamente 
ligadas ao turismo, o justifiquem; 

 No requerimento entregue não ficou demonstrado o interesse turístico do evento; 
 A Câmara Municipal embora tenha reunido no dia 30/11/2006, nunca poderia tomar 

uma decisão atempada sobre o assunto, visto faltarem os pareceres das entidades acima 

referenciadas. 
 

A Câmara Municipal delibera ao abrigo do n.º 1 do artigo 112.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, considerar extinto o procedimento respeitante ao 

alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento �TR Club�, pedido 

entregue por Ricardo Miguel Campos Costa, em virtude do objecto da decisão se tornar 

inútil, uma vez que o alargamento de horário a ocorrer teria sido no passado sábado dia 

09/12/2006. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  
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18 - APOIO À ACIMG � ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA 

MARINHA GRANDE PARA ILUMINAÇÕES/ANIMAÇÕES DE NATAL 2006 NO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
 

 

1686 - Presente pedido apresentado pela ACIMG � Associação Comercial e Industrial da 

Marinha Grande, registado sob o n.º 9688, de 13/10/2006, informando que está empenhada, à 

semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, em colocar iluminações de Natal em 

algumas ruas das freguesias da Marinha Grande, de Vieira de Leiria e da Moita, bem como em 
iniciar animações natalícias com Pais Natal, actividades circenses, distribuição de doces e 
balões, circulação de uma locomotiva animada, concurso de montras e realização de sorteios.  
 
Dado que a ACIMG não tem capacidade financeira para suportar os elevados custos destas 

actividades, solicitam à Câmara Municipal a atribuição de um subsídio no valor do seu 
montante total.  
 
A Câmara Municipal, considerando: 

 

- o esforço e empenho que vem sendo desenvolvido pela Associação na dinamização 

de actividades conducentes à revitalização do comércio local, nomeadamente na 

época natalícia, com as tradicionais iluminações e animação de rua; 

- o impacto destas acções no embelezamento do centro histórico e no apelo à sua 

frequência por parte da população em geral e das crianças em especial; 

- a disponibilidade financeira de que a autarquia dispõe para este efeito face ao 

montante total em que estas actividades importam; 

 

delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

atribuir um subsídio no valor de 40.000,00 � (quarenta mil euros), à ACIMG - 

Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande, contribuinte n.º 500 902 380, 

com sede no Ed. Lumar, 2º andar � apartado 322, 2431-904 Marinha Grande, para 

comparticipação nas despesas inerentes à realização das iluminações/animações de 

Natal 2006 no concelho da Marinha Grande. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social, e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta despesa está prevista na rubrica 2006/A/140 do PAM para o corrente ano. 

 

Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 3 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira, que apresentaram como 

contra-proposta a atribuição de um subsídio no valor de 100.000�, que não mereceu o 

voto favorável da maioria. 

 

 

19 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E EMPENHAMENTO 

CONCRETO NO PROGRAMA  �8 CAMINHOS PARA MUDAR O MUNDO� 
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1687 - Perante sugestão do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, é 

apresentada a proposta de deliberação referida em epígrafe: 
 
A ANMP propõe, através da sua circular 148/06 que �demos um enfoque nas iniciativas 

camarárias que possam contribuir para diminuir o fosso da exclusão e da pobreza extrema, que 

contribuam para os propósitos veiculados a nível do ensino, da sustentabilidade e da 
cooperação para o desenvolvimento, a par com a promoção da igualdade dos 

géneros�nomeadamente a África Lusófona, enfatizem e chamem à colação estes propósitos 

definidos nos Objectivos de desenvolvimento do Milénio�.  
 
Resumindo a brochura do programa �8 caminhos para Mudar o Mundo�: 
 

1. A Câmara deve associar-se à Assembleia Municipal e preparar uma resolução a favor 

dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM�s) procurando concretizar 

acções durante os próximos anos. 
2. Do orçamento local estabelece que 0,5% das suas receitas (cerca de 150 mil euros), em 

cada ano, são para eventos inseridos nestes 8 ODM�s e para o desenvolvimento da 

cooperação até 2009. 
3. Vai definir, em breve, qual a geminação que nos interessa promover na África lusófona. 
4. Promoverá acontecimentos locais �Faixa Branca�. 
5. Também encontrará soluções �arcadas das ODM�s� e/ou o estúdio das �Vozes contra a 

pobreza�. 
6. O envolvimento que fará no concelho terá em conta as escolas, as associações, as 

instituições, com especial destaque nos jovens marinhenses. 
7. Nos eventos que já são tradicionais, a Câmara fará promoção dos ODM�s. 
8. O município interagirá com todas as entidades governamentais que queiram agir em 

consonância. 
 
O Executivo Municipal sabe que 2007 é o ano europeu para a Promoção da igualdade. O GRIC 
e a divisão social especificamente terão de organizar iniciativas que coloquem esta temática. 
 
O mundo é aqui. Diminuir a pobreza, a exclusão social são objectivos que temos de 

implementar, com acções concretas no nosso concelho. A nossa prioridade são os marinhenses. 
 
 A Câmara Municipal apreciou e aprovou estes princípios que a proposta do Sr. 

Presidente resume, a qual terá o tratamento em Nota à Comunicação Social e toda a 

estrutura da câmara deve ter em conta estes princípios para contemplar nas suas acções.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA � MELHORIA 

DAS INFRA-ESTRUTURAS 





1688 - Presente informação n.º 129/PG/2006 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 27/11/2006, dando conta de que o Grupo Desportivo da Praia da Vieira 
apresentou a esta autarquia a 17.11.2006, através de ofício, um pedido de apoio para realização 
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de um conjunto de obras de beneficiação dos seus campos desportivos, nomeadamente a 
electrificação e iluminação, estruturas que se encontram em risco de colapso. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a necessidade das 

obras para assegurar a segurança de atletas e público que se desloca aquelas instalações, 

considerando a indispensabilidade da iluminação para um maior período de utilização de 

tais instalações, beneficiando os munícipes interessados na prática desportiva, 

considerando que o GDPV tem vindo a dinamizar actividades no sentido de aumentar o 

nível de auto-financiamento para assegurar o pagamento do projecto apresentado, 

delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio de 

2.500,00 � (dois mil e quinhentos euros) ao Grupo Desportivo da Praia da Vieira, 

contribuinte n.º 501721983, com sede no Campo dos Pescadores, 2430 Praia da Vieira, 

para comparticipar nas obras de melhoria do sistema de iluminação do campo desportivo, 

contra recibos efectivos comprovativos da execução da referida obra. 

 

Este apoio tem cabimento na acção 2006/A/118. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa esteve ausente durante a discussão e votação da 

presente proposta por se encontrar impedido, nos termos do art.º 44º, n.º 1, alínea b) do 

Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o Presidente da Direcção do Grupo 

Desportivo da Praia da Vieira é seu irmão. 

 

 

21 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 26/05/2006 COM A 

EPÍGRAFE: �APOIO À ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: APROVAÇÃO DE MINUTA 

DE PROTOCOLO PARA APOIO FINANCEIRO E PARA CEDÊNCIA DE 

INSTALAÇÕES NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES � 





1689 - Na reunião da Câmara Municipal de 26/05/2006 foi aprovada em minuta uma 

deliberação que se anexa com a epígrafe: �Apoio à ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: 

aprovação de minuta de protocolo para apoio financeiro e para cedência de instalações no 

Parque Municipal de Exposições.� 

 
A referida deliberação, com o n.º 473, deliberou �(�) autorizar a celebração de um protocolo, 

cuja minuta se anexa e faz parte integrante desta deliberação, com a ASSOCIAÇÃO 

TOCANDAR contribuinte n.º 504934562, com sede provisória na Quinta de Warnhagem � 
Fonte Santa � 2430 � 134 Marinha Grande, com vista à atribuição de um apoio financeiro anual 

de 6.000 � (seis mil euros), a pagar em duas tranches de 3.000 � em Junho e 3.000 � em 

Dezembro, e à cedência, a título gracioso, de um gabinete nas instalações do Parque Municipal 
de Exposições, sito na Marinha Grande, para apoio ao funcionamento regular das actividades 

no âmbito do objecto social da associação(�)�,  e foi aprovada por unanimidade. 
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A Câmara Municipal após apreciação dos referidos documentos, e considerando que: 

 
 Da referida deliberação não resultou a assinatura do protocolo mencionado; 
 
 Não foram reunidas as condições para a efectiva ocupação do espaço alvo de acordo 

entre as partes; 
 
 É intenção da Câmara Municipal separar o procedimento relativo à cedência de espaço, 

que terá uma durabilidade no tempo, do procedimento do apoio financeiro, que será alvo 

de apreciação e deliberação pontual e ocasional; 
 
 Os actos administrativos podem ser revogados por iniciativa dos órgãos competentes, 

ou a pedido dos interessados (art.º 138º CPA).  
 
 O acto de revogação deve revestir a forma legalmente prescrita para o acto revogado. 
 
 Estamos perante um acto administrativo livremente revogável, atento o disposto no 

artigo 140º do CPA, que preceitua que : os actos administrativos que sejam válidos são 

livremente revogáveis, excepto quando: 
 
 Quando a sua irrevogabilidade resultar de vinculação legal; 
 Quando forem constitutivos de direitos ou de interesses legalmente protegidos; 
 Quando deles resultem, para a Administração, obrigações legais ou direitos 

irrenunciáveis; 
 

Delibera, nos termos da alínea d) do n.º 7 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de 

acordo com o preceituado no artigos 138º a 145º do CPA, revogar a deliberação de 

Câmara n.º 473 de 26 de Maio de 2006 que autorizou a celebração de um protocolo, com a 

ASSOCIAÇÃO TOCANDAR com vista à atribuição de um apoio financeiro anual de 

6.000 � e à cedência de um gabinete nas instalações do Parque Municipal de Exposições. 
 
A Câmara Municipal delibera revogar aquele acto administrativo, nos termos do disposto 

nos artigos e Código referidos no antecedente parágrafo. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 




22 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO TOCANDAR 

 

 

1690 - Presente informação n.º 118/2006 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 05/12/2006, dando conta que a ASSOCIAÇÃO TOCANDAR apresentou a esta 
autarquia em 7 de Novembro de 2006, através de ofício, que se junta, um pedido de apoio 
financeiro para a dinamização do seu projecto de actividades musicais e culturais. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que a ASSOCIAÇÃO 

TOCANDAR tem como objecto social a ocupação de tempos livres e a organização de 
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actividades culturais e recreativas, nomeadamente no campo da música, considerando 

que a Associação tem vindo a promover diversas actividades no âmbito da cultura e da 

juventude desde há seis anos na nossa cidade, o que levou à constituição formal de uma 

associação devidamente legalizada, sendo habituais parceiros da autarquia e das escolas 

do concelho, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um 

apoio financeiro de 6.000 � (seis mil euros) à ASSOCIAÇÃO TOCANDAR, contribuinte 

n.º 504934562, com sede provisória na Quinta de Warnhagem � Fonte Santa � 2430 � 134 

Marinha Grande, para apoio ao funcionamento regular das actividades no âmbito do 

objecto social da associação. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 da acção 2006/A/60. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

23 - TORNEIO DE FUTEBOL JUVENIL DO SPORT LISBOA E MARINHA 

 



1691 - Presente informação n.º 136/2006 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 07/12/06, dando conta que a colectividade Sport Lisboa e Marinha apresentou a esta 
autarquia um pedido de apoio para a realização de um Torneio de Futebol Juvenil realizado na 
Marinha Grande entre 14 e 15 de Abril, conforme suas comunicações com registo de entrada 

3149 e 3650, onde o clube identificou o calendário da prova, os clubes participantes e os custos 

de tal organização. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e considerando o enriquecimento do 

programa geral das actividades desportivas do concelho por esta iniciativa, bem como a 

mais valia que a mesma representou para os alvos mais juvenis da população, delibera, 

nos termos da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada 

em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 Janeiro, atribuir ao Sport Lisboa e Marinha, 

contribuinte n.º 501219340, com sede na Rua do Campo do SLM, 2430 Marinha Grande, 

um subsídio de 2.200,00 � (dois mil e duzentos euros), para apoio nas despesas de 

organização do torneio já realizado.  

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 06/040701 do projecto 2006/A/105. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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24 - APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2006/2007 




1692 - Presente informação n.º 140/2006 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 07/12/2006, dando conta de que a Câmara Municipal da Marinha Grande 
tem vindo a apoiar de forma sistemática as actividades das diversas e inúmeras entidades do 

concelho, no sentido de apoiar a actividade do movimento associativo desportivo e assim 
melhorar a oferta de actividades disponíveis para a população. 
 
Para regulamentar a atribuição de subsídios à actividade desportiva, foram aprovados os 

Critérios de Atribuição de Apoio à Actividade Desportiva em deliberação de Câmara datada de 

26/09/2002, que definiu para cada uma das entidades a apoiar um conjunto de critérios 

enquadradores desses apoios. 
 
Mais informa que depois de obtidos junto de cada associação distrital de modalidade os 

elementos necessários para o cálculo dos subsídios, foi realizada a aplicação dos critérios, pelo 

que a informação anexa contém a demonstração da aplicação dos critérios a cada clube, os 

clubes com Actividade Desportiva abrangida pelos critérios de financiamento e valor 

encontrado para a época desportiva 2006/2007, bem como os clubes em condições legais de 

beneficiar do subsídio à data desta informação e respectivo valor proposto do subsídio. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que as candidaturas 

foram apreciadas à luz do regulamento em vigor conforme deliberação de Câmara datada 

de 26/09/2002 e com base nas informações prestadas pelas associações distritais de 

modalidade, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um 

subsídio no valor respectivo a cada uma das entidades constantes no mapa seguinte, que 

são aquelas que reúnem à data de hoje as condições legais para atribuição de apoios 

financeiros por parte desta Câmara Municipal, valor esse referente à totalidade da época 

desportiva 2006/2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma vez que a época desportiva 2006/2007 se desenrola em dois anos civis, 2006 e 2007, o 

valor global dos subsídios respeitará essa distribuição, pelo que o valor a pagar no ano 

económico de 2006 diz respeito aos quatro meses de Setembro a Dezembro e o valor a pagar 

em 2007 diz respeito aos seis meses de Janeiro a Junho de 2007. 
 

Clubes com Actividade 

Desportiva abrangida pelos 

critérios de financiamento 

Valor total 
do apoio 

em 
2006/2007 

Valor a 
transferir em 

2006 (4 meses 
- Setembro a 
Dezembro) 

Valor a 
transferir 
em 2007 

(6 meses - 
Janeiro a 
Junho) 

 
 
 

Acção do 

PAM em 
2006 

Sport Lisboa e Marinha  12.092,00 4.836,80 7.255,20 91 
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Pelo exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera atribuir o valor total do 

subsídio referente à época 2006/2007, e delibera que o pagamento do valor do ano de 2006 

seja feito até ao final do mês de Dezembro do ano de 2006 e que o pagamento do valor do 

ano de 2007 seja feito até ao final do mês de Março de 2007. 

 

O apoio constante no mapa anterior tem cabimento na rubrica 06/040701 das acções 

respectivamente indicadas para cada entidade. 

 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - SUBSÍDIO AO 18º TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA DO SPORT 

OPERÁRIO MARINHENSE 

 

 
1693 - Presente informação n.º 141/PG/2005 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 07/12/2006, dando conta da entrada de uma comunicação escrita do Sport 

Operário Marinhense datada de 24 de Julho de 2006, com um pedido de apoio para a realização 

do 18º Torneio de Voleibol de Praia realizado em S.Pedro de Moel entre 18 e 20 de Agosto. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando a qualidade técnica 

do projecto apresentado, considerando o enriquecimento do programa geral das 

actividades desportivas do concelho por esta iniciativa, bem como a mais valia que a 

mesma representa para os alvos mais juvenis da população; considerando que esta prova 

possui já uma tradição muito enraizada na listagem dos torneios de voleibol de praia do 

País, e faz parte do calendário nacional da Federação Portuguesa de Voleibol para 2006, e 

considerando que só em Dezembro de 2006 a entidade fez chegar a esta autarquia todos 

os documentos solicitados, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

atribuir um subsídio de 2.000,00 � (dois mil euros) ao Sport Operário Marinhense, 

contribuinte n.º 501150544, com sede na Rua 25 de Abril, n.º 30, 2430 � 313 Marinha 

Grande, para comparticipar nas despesas do realização do 18º Torneio de Voleibol de 

Praia que se realizou em S.Pedro de Moel entre 18 e 20 de Agosto. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2006/A/104. 
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Mais se informa que a entidade acima mencionada só agora está em condições de 

beneficiar do apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva 

regularizada perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões 

que se encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM A ESCOLA 

SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA PARA ACOLHIMENTO DE 

ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DO DESPORTO 





1694 - Presente informação n.º 142/2006 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 05/12/2006, onde se apresenta e fundamenta, na sequência de um pedido manifestado 

através de uma comunicação da Escola datada de 17.11.06, uma proposta para a celebração de 

um protocolo entre a Autarquia e a Escola para que o Município possa acolher dois estagiários 

no ano lectivo 2006/2007, num período de 240 horas (12 semanas) no sentido de proporcionar 

aos estagiários uma formação prática, estruturada num plano individual de formação e num 

conjunto de actividades a desenvolver em contexto de trabalho. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que os estágios visam 

a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e 

de gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional a adquirir, bem como 

para a inserção no mundo de trabalho e para a formação ao longo da vida, e 

considerando que a sua integração no sector de desporto possibilitará o desenvolvimento 

de actividades e projectos que podem ser úteis para a melhoria dos processos internos do 

Município, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorizar a 

celebração de um protocolo, cuja minuta se anexa (Anexo 4) e faz parte integrante desta 

deliberação, com a ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA para 

acolhimento de estagiários na área do desporto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - APOIO À ACAPO ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL, 

DELEGAÇÃO DE LEIRIA � REALIZAÇÃO DE FESTA DE NATAL 

 



1695 - Presente informação n.º 143/PG/2006 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 07/12/2006, dando conta que a ACAPO, Associação de Cegos e 

Amblíopes de Portugal, Delegação de Leiria apresentou a esta autarquia um ofício datado de 17 

de Novembro último, relativo a um pedido de apoio para a realização da sua festa de Natal, que 

decorrerá no dia 17 de Dezembro na Colectividade da Ordem, que graciosamente cedeu as suas 
instalações nesta cidade. 
 
Este evento tem um grande impacto junto da população deficiente visual do concelho, pelo que 

se sugere o apoio da autarquia para a edição de 2006 desta festa de natal com a atribuição de 
um apoio no valor de 500 �, através da acção 2006 A 36 prevista no plano de actividades 
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municipal. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que este evento tem 

um grande impacto junto da população deficiente visual do concelho, delibera, ao abrigo 

da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em 

anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 500 � 

(quinhentos euros) à Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, contribuinte fiscal n.º 

502 410 132, com sede na Rua Emília Silva Carvalho, n.º 12, cave, 2410 101 Leiria, para 

apoiar a realização da sua Festa de natal. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na acção 2006 A 36. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - SUBSÍDIO AO INVESTIMENTO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA � CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LEITURA NA CAPELA DA 

PASSAGEM



 
1696 - Presente informação n.º 144/PG/2006 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 07/12/2006, dando conta de que a Comissão da Capela de Nossa Senhora 

da Ajuda da Passagem, Vieira de Leiria, apresentou a esta autarquia dois ofícios datados de 8 

de Junho e de 18 de Setembro últimos, relativos a um pedido de apoio para a criação de um 

espaço de leitura naquelas instalações, cujos custos do investimento, infra-estruturas físicas, 

mobiliárias e material informático orçam em 5250,00 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a mais valia de tal 

espaço para a população da freguesia, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, atribuir um subsídio de 2.500,00 � (dois mil e quinhentos euros) à Fábrica da 

Igreja Paroquial de Vieira de Leiria,  para comparticipar nas despesas de criação de um 

espaço de leitura. 

 

Este apoio tem cabimento na acção 2006 A 65, rubrica 080701. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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29 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O 

INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE PARA O FUNCIONAMENTO DA 

PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA 





1697 - Presente informação n.º 72/PG/2006 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 05/12/2006, dando conta que a Câmara Municipal da Marinha Grande é 

proprietária da Piscina Municipal de Vieira de Leiria e que é do seu interesse assegurar uma 

gestão daquela infra-estrutura que alie o conceito de serviço público à eficácia da gestão do dito 

equipamento, proporcionando uma política de gestão equilibrada, de rigor e controle de 

qualidade e de despesas, garantindo a efectiva disponibilização da mesma à população e 

assumindo que é esse o principal fundamento para a existência daquele equipamento. 
 
Este espaço desportivo municipal tem sido gerido pelo Industrial Desportivo Vieirense através 

de protocolo de colaboração aprovado em reunião de Câmara datada de 09.08.2001. 
 
O Industrial Desportivo Vieirense, colectividade do concelho com especial apetência para esta 

área desportiva, e cuja gestão lhe está confiada desde o ano de 1999, dedica-se no concelho da 
Marinha Grande à actividade desportiva em geral, e à natação em particular, tendo-se revelado 
um dos principais intervenientes na promoção do acesso à prática física e ao desporto por parte 

dos munícipes da Freguesia da Vieira. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que: 
 
- Sobre esse protocolo, que se mantém em vigor até à presente data, existe agora a necessidade 

de alteração do seu conteúdo formal, quer pela entrada em vigor de legislação aplicável, quer 

pela necessidade de aduzir homogeneidade aos documentos e às situações de gestão das duas 

piscinas municipais;  
 
- Acresce ainda a obrigatoriedade da separação, por razões contabilísticas, das figuras de 

cessionário e de prestador de serviços de ensino da natação, que até hoje se mantiveram 

coexistentes no articulado do acordo assinado em 09.08.2001; 
 
- Foi ouvido o clube desportivo neste processo de negociação de um novo protocolo de 

colaboração na gestão deste espaço desportivo, tendo sido recebida anuência por escrito, que 

se anexa; 
 
- Foi apreciada a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-lei n.º 317/97 de 25 de 

Novembro, que estabelece o regime de instalação e funcionamento das instalações desportivas 

de uso público, independentemente de a sua titularidade ser pública ou privada e visar ou não 

fins lucrativos; bem como o Decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro, que define o regime da 

responsabilidade técnica pelas instalações desportivas abertas ao público e actividades aí 

desenvolvidas; 
 
- Foi ainda apreciado o parecer n.º 175/03 da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, onde se expressa o fundamento que �(�) quanto às comparticipações 

financeiras ao associativismo desportivo de reduzida expressão, e em concreto de montante 

inferior a 40.000 contos ou a 199.520 �, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº1 do 

art.17º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, não se encontram estas sujeitas à 

obrigatoriedade de realização de contratos-programa, nem às regras previstas no Decreto-Lei 
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nº432/91, de 6 de Novembro. Estas comparticipações financeiras far-se-ão nos termos do 

disposto na alínea b) do nº4 do art.64º da Lei nº167/99, de 18 de Setembro, na nova redacção 

dada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece que Compete à câmara municipal 

no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal: apoiar ou comparticipar pelos meios 
adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra.� 
 
- O apoio financeiro a atribuir ao Industrial Desportivo Vieirense destina-se a comparticipar 
nas despesas relacionadas com o pessoal técnico e administrativo que asseguram os serviços 

de interesse público municipal, uma vez que o cessionário se obriga a praticar nas piscinas 

municipais um horário destinado ao utilizador livre, sem professor, cobrando as respectivas 
taxas municipais e remetendo estas à autarquia; 
 
- O valor do apoio financeiro foi calculado com base em 50% dos custos anuais com a 
estrutura de pessoal e com a manutenção do equipamento estritamente necessário ao 

funcionamento da instalação, assumindo-se desta forma que o cessionário terá que procurar, 

fora dos horários de utilização pública, a rentabilidade necessária para os restantes 50% de 

custos, através da prestação de serviços relacionados com o ensino da actividade física e 

desportiva; 
 
- Para além das alterações já mencionadas, o articulado do protocolo que se propõe implica a 

introdução de alguns elementos até aqui não mencionados e que são da maior importância 

para a clarificação das responsabilidades da autarquia e do cessionário, como sejam: 
 

- Do espaço, dos utilizadores e do horário de funcionamento, 
- Do acesso do público, de escolas e de outras actividades, 
- Das condições da água, de higiene e de limpeza, 
- Do responsável técnico e do restante pessoal, 
- Das responsabilidades na manutenção e reparação do espaço e de equipamentos, 
- Do seguro, 
- Dos apoios financeiros, da fiscalização e dos relatórios. 

 
- No novo articulado a aprovar, consta a anuência das partes relativamente à rescisão do 

protocolo até aqui em vigor, pelo que com a assinatura do novo protocolo se rescinde de 
comum acordo o protocolo aprovado em 09.08.2001;  

 
A Câmara Municipal, atentos os considerandos anteriores, delibera, ao abrigo da alínea 

b) do nº4 do artigo 64º da Lei nº167/99, de 18 de Setembro, na nova redacção dada pela 

Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece que Compete à Câmara Municipal no 

âmbito do apoio a actividades de interesse municipal: apoiar ou comparticipar pelos 

meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural, desportiva, recreativa ou outra, aprovar a minuta de protocolo que de seguida 

se reproduz, a celebrar com o Industrial Desportivo Vieirense, contribuinte fiscal nº 501 

254 242, com sede no Estádio Albano Tomé Feteira, na Rua de Leiria, 2430 � 773 Vieira 

de Leiria, com vista ao funcionamento da Piscina Municipal de Vieira de Leiria através 

de uma política de gestão equilibrada, de rigor e controle de qualidade e de despesas, 

garantindo o conceito de serviço público e proporcionando o acesso aquela infra-

estrutura a todos os grupos sociais do concelho da Marinha Grande. 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 
 
Considerando que a Câmara Municipal da Marinha Grande é proprietária da Piscina Municipal 

de Vieira de Leiria e que é do seu interesse assegurar uma gestão daquela infra-estrutura que 
alie o conceito de serviço público, garantindo a efectiva disponibilização da mesma à 

população e assumindo que foi esse o principal fundamento para a construção daquele 

equipamento, à eficácia da gestão do dito equipamento, proporcionando uma politica de gestão 

equilibrada, de rigor e controle de qualidade e de despesas;  
 
Considerando que o Industrial Desportivo Vieirense se dedica no concelho da Marinha Grande 
à actividade desportiva em geral, e à natação em particular, tendo-se revelado um dos principais 
intervenientes na promoção do acesso à prática física e ao desporto por parte dos munícipes da 

Marinha Grande; 
 
Considerando a experiência do Industrial Desportivo Vieirense na gestão de espaços 

desportivos, sejam os de sua propriedade, como é o caso do Estádio de Futebol Albano Tomé 

Feteira, ou os pertencentes a terceiros, como é o caso da Piscina Municipal em Vieira de Leiria, 

cuja gestão lhe está confiada desde o ano de 1999; 
 
Entre  
 
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, contribuinte n.º 505776758, com 

sede na Praça Guilherme Stephens, Marinha Grande, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º 4 do art.º 64º e art.º 67º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e em cumprimento da deliberação n.º ____ de __________, neste acto 

representada pelo seu Presidente João Barros Duarte, abaixo designada por Primeira 

Outorgante, 

 

e 
 
O INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE, contribuinte fiscal n.º 501 254 242, com 

sede no Estádio Albano Tomé Feteira, na Rua de Leiria, 2430 � 773 Vieira de Leiria, 

abaixo designada por Segunda Outorgante, 

 
É celebrado o presente protocolo de cooperação, que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

1ª 
(do objecto) 

O presente protocolo tem por objecto o estabelecimento das condições a que as partes se 
obrigam em ordem a assegurar o funcionamento da Piscina Municipal de Vieira de Leiria 
através de uma política de gestão equilibrada, de rigor e controle de qualidade e de despesas, 

garantindo o conceito de serviço público e proporcionando o acesso aquela infra-estrutura a 
todos os grupos sociais do concelho da Marinha Grande. 
 

2ª 
(do espaço) 

O espaço da Piscina Municipal destina-se à sua utilização pelos munícipes, ao funcionamento 

regular das actividades previstas no âmbito do objecto social da Segunda Outorgante, bem 
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como ao acolhimento dos serviços administrativos e técnicos indispensáveis para assegurar a 

eficaz gestão e o bom funcionamento das instalações e do serviço público. 
 

3ª 
(do horário) 

O Industrial Desportivo Vieirense deve assegurar a abertura da Piscina Municipal em todos os 
dias úteis do ano, excepto nos períodos destinados a manutenção e reparações, num horário 

nunca inferior ao das 09.00 h às 12.30 horas e das 14.30 às 22.00 horas, devendo ainda abrir ao 

sábado entre as 09.00 e as 12.30 horas e das 14.30 às 18.00 horas, podendo encerrar ou definir 

horários mais curtos para domingos e feriados. 
 

4ª 
(do acesso público) 

O Industrial Desportivo Vieirense manterá disponível, para acesso do público em �utilização 

sem professor�, uma pista de 25 metros todos os dias úteis entre as 09.00 h e as 12.30, entre as 

14.30 e as 18.00, e entre as 21.00 e as 22.00 horas, e uma pista de 10 metros todos os dias úteis 

entre as 20.00 e as 21.00 horas, e uma pista de 25 metros ao sábado entre as 09.00 h e as 12.30 
e entre as 14.30 e as 18.00 horas. 
 

5ª 
(da taxa de utilização do acesso público) 

As receitas decorrentes da utilização das instalações pelo público em �utilização sem 

professor�, são, em conformidade com o regulamento municipal de taxas, de natureza 
municipal, pelo que a autarquia disponibilizará bilhetes de entrada para venda nas piscinas 

municipais, obrigando-se o Industrial Desportivo Vieirense a assegurar a disponibilização dos 

mesmos aos utilizadores, sejam eles associados ou não associados do clube, entregando 
semanalmente à Câmara Municipal as quantias apuradas com a venda dos bilhetes.  
 
 

6ª 
(das actividades) 

Para além das actividades mencionadas anteriormente, o Industrial Desportivo Vieirense pode 

organizar e disponibilizar actividades de ensino ou de actividade física e desportiva nas 

instalações da Piscina Municipal a seu cargo, desde que estas promovam a prossecução dos 

seus fins estatutários, sem que dessa utilização decorra qualquer obrigação que não seja a eficaz 

gestão das instalações e o bom funcionamento das mesmas. 
 

7ª 
(do acesso de escolas) 

O Industrial Desportivo Vieirense obriga-se, no âmbito da gestão da Piscina Municipal e no 

estrito cumprimento do interesse público, a garantir preferencialmente o acesso às instalações 

das crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico da freguesia de Vieira de Leiria, bem 

como aos restantes ciclos de ensino e turmas de desporto das escolas secundárias do concelho, 

mediante acordos ou contratos a estabelecer com a autarquia ou com tais entidades, procurando 
a adopção de preços sociais.  
 

8ª 
(das condições de acesso) 
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O Industrial Desportivo Vieirense obriga-se a solicitar aos seus utentes todos os documentos 
exigíveis por lei no que se refere ao controlo das condições de saúde necessárias para a prática 

da natação e das demais actividades aquáticas ali desenvolvidas. 
 

9ª 
(das condições de higiene) 

O Industrial Desportivo Vieirense obriga-se a manter todas as instalações, sejam elas de acesso 

público ou reservado, em condições de higiene absolutamente irrepreensíveis e de acordo com 

todos os normativos legais gerais e específicos de espaços públicos desta natureza. 
 

10ª 
(das condições da água) 

O Industrial Desportivo Vieirense é responsável pela qualidade e condições higio-sanitárias da 

água da Piscina Municipal, cabendo-lhe a monitorização diária dessa qualidade, assegurando-a 
ou contratando-a, afixando semanalmente os respectivos resultados confirmados por empresas 
certificadas, assumindo a reparação dos danos e prejuízos nos casos de violação dessa 

qualidade. 
 

11ª 
(da limpeza e desinfecção) 

O Industrial Desportivo Vieirense é responsável pelas operações de limpeza e desinfecção das 

instalações, bem como pelos encargos com os materiais e os produtos adequados, zelando pela 

correcta utilização dos materiais e produtos de limpeza, evitando o seu uso abusivo, excessivo 

ou a sua errada aplicação. 
 

12ª 
(da segurança, higiene e saúde no trabalho) 

O Industrial Desportivo Vieirense fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o 

pessoal empregado, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem. O Industrial 
Desportivo Vieirense é, ainda, obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições 

gerais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado e a prestar-lhe a 
assistência médica de que carece por motivo de acidente de trabalho. 
 

13ª 
(da selecção, contratação e formação do pessoal) 

A selecção, contratação e formação de todo o pessoal para a assegurar o funcionamento da 
Piscina Municipal será da responsabilidade exclusiva do Industrial Desportivo Vieirense, que 

assumirá todas as suas obrigações enquanto entidade patronal dos mesmos funcionários, nos 

termos da legislação em vigor, circunstanciando essa responsabilidade ao período temporal em 

que decorra o presente protocolo. 
 

14ª 
(do responsável técnico) 

Cabe à Segunda Outorgante assegurar que as instalações disponham de um responsável técnico 

nos termos do Decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro, de forma a assegurar o seu controlo e 
funcionamento. 
 

15ª 
(da disciplina e aptidão profissional do pessoal) 
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O Industrial Desportivo Vieirense é responsável por todas as obrigações relativas ao seu 

pessoal, pela disciplina e aptidão profissional do mesmo, bem como pela reparação de prejuízos 

por eles causados nas instalações, equipamento e material, bem como a terceiros. 
 

16ª 
(da identificação e condições de saúde do pessoal) 

Todo o pessoal afecto à Piscina Municipal deverá estar devidamente identificado e seguir as 
regras de higiene individual no decorrer de todas as operações inerentes à sua actividade, 

devendo existir nas instalações uma declaração médica actualizada que ateste o bom estado de 

saúde de cada um dos funcionários. 
 

17ª 
(das boas práticas) 

O Industrial Desportivo Vieirense será responsável por garantir a utilização de boas práticas de 

manuseamento dos equipamentos e das instalações em geral da Piscina Municipal, bem como 

impedir o consumo de tabaco e álcool no espaço da Piscina Municipal de Vieira de Leiria. 
 

18ª 
(das reparações correntes e de funcionamento) 

O Industrial Desportivo Vieirense é responsável pelas reparações inerentes ao funcionamento 

diário e normal da piscina, destinadas a manter o equipamento nas condições existentes à data 

do presente protocolo, independentemente do respectivo custo, entre as quais se incluem portas, 
vidros, puxadores, chaves e fechaduras, tapetes, estrados, bancos, cabides, espelhos, torneiras, 
apliques e acessórios de casas de banho, lâmpadas, mesas, cadeiras, armários. É ainda 

responsável pelas obras cuja necessidade resulte de imprudente utilização dos espaços ou 

equipamentos, competindo-lhe a prova da prudente utilização. 
 

19ª 
(das reparações ocasionais e de estrutura) 

A Câmara Municipal da Marinha Grande é responsável, enquanto proprietária da infra-estrutura 
municipal, pelas reparações estruturais do edifício resultantes da normal e prudente utilização 

do edifício e dos equipamentos, como sejam: pinturas exteriores e interiores, conservação e 

reparação de máquinas e equipamentos, tubagens, tectos e paredes, azulejos, ventilação, 

sistemas de electrificação e iluminação, sempre que para elas não tenha concorrido culpa do 

Industrial Desportivo Vieirense, competindo a este prova da prudente utilização. 
 

20ª 
(do relatório anual de actividades e contas) 

O Industrial Desportivo Vieirense deverá apresentar anualmente à Câmara Municipal da 

Marinha Grande, no mês de Julho, um relatório relativo às actividades desenvolvidas e aos 

custos por si suportados na gestão da Piscina Municipal de Vieira de Leiria na época/ano 

anterior, apresentando cópia dos respectivos documentos de despesa.  
 

21ª 
(do relatório de utilizadores) 

Além do indicado na cláusula anterior, o Industrial Desportivo Vieirense apresentará à Câmara, 

no final de cada semestre do ano civil, um relatório sucinto onde constem as seguintes 

informações: número de utilizadores, com indicação dos escalões etários, do género, da 

freguesia de residência, e ainda a apreciação do tipo de actividade procurada na Piscina 
Municipal, com ou sem professor. 
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22ª 

(do plano anual de actividades) 
O Industrial Desportivo Vieirense deverá ainda apresentar à Câmara Municipal da Marinha 

Grande, no mês de Julho de cada ano, um Plano de Actividades para a época seguinte, onde 
conste a sua proposta de preços a praticar durante esse período. 
 

23ª 
(do seguro dos utilizadores) 

As instalações disporão de um contrato de seguro, da responsabilidade da Segunda Outorgante, 

previsto no Decreto Lei n.º 385/99 de 28 de Setembro, que cubra os riscos de acidentes 
pessoais dos utentes inerentes à actividade aí desenvolvida, cabendo-lhe ainda a adopção de 

procedimentos ou a contratação de serviços ou sistemas que assegurem a máxima segurança de 

pessoas e bens.  
 

24ª 
(do pagamento de custos de funcionamento) 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, considerados os serviços de interesse público 

municipal desenvolvidos pelo Industrial Desportivo Vieirense e atenta a adopção pela 

colectividade de uma política de preços sociais, assumirá o pagamento directo das despesas 
correspondentes aos seguintes encargos que resultam do funcionamento regular da instalação: 

energia eléctrica, gás e água; cabendo ao segundo outorgante o desenvolvimento de medidas e 

de procedimentos conducentes à economia de recursos e de custos. 
 

25ª 
(do apoio financeiro ao serviço público) 

A Câmara Municipal da Marinha Grande assumirá ainda a atribuição de um apoio financeiro 

anual ao Industrial Desportivo Vieirense no valor de 21.600 � (vinte e um mil e seiscentos 

euros) divididos em 12 prestações iguais de 1800 � (mil e oitocentos euros), que se destina a 
comparticipar nas despesas relacionadas com o pessoal técnico e administrativo que asseguram 

os serviços de interesse público municipal. 
 

26ª 
(da aplicação do apoio financeiro) 

O Industrial Desportivo Vieirense está obrigado a aplicar todo e qualquer apoio financeiro 
destinado à Piscina Municipal de Vieira de Leiria exclusivamente neste projecto, dando conta à 

Autarquia da aplicação de tais verbas. 
 

27ª 
(da fiscalização) 

Para efeitos de fiscalização do cumprimento das obrigações conferidas pelo presente protocolo, 
a Câmara Municipal dispõe de livre acesso às instalações para exercer o seu poder de 

fiscalização da qualidade da água e da prestação geral dos serviços. 
 

28ª 
(da denúncia do protocolo) 

O não cumprimento das obrigações estabelecidas no presente protocolo confere a qualquer uma 
das partes o direito de denunciar o protocolo nos termos gerais de direito. 
 

29ª 
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(do incumprimento do serviço público) 
A Autarquia reserva-se o direito de, em caso de incumprimento ou violação do presente 

protocolo por parte do Industrial Desportivo Vieirense, nomeadamente no incumprimento das 
cláusulas da equidade dos direitos de acesso às instalações e da qualidade da água (4ª, 6ª, 9ª e 

10ª), proceder à sua resolução imediata sem direito a qualquer indemnização.  
 

30ª 
(do inicio do protocolo) 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data de 1 de Janeiro de 2007, excepto para o 
constante na cláusula 24ª, cujos efeitos apenas se efectuarão no prazo de 60 dias a partir da data 

de assinatura do protocolo, caso exista a necessidade de operar transferências nos contratos de 

fornecimento. 
 

31ª 
(da renovação do protocolo) 

O presente protocolo é válido por um ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos 

desde que nenhuma das partes o denuncie, com pré-aviso de 60 dias, em carta registada com 
aviso de recepção, podendo o valor referido na cláusula 25ª ser reapreciado à luz de factores 

como o número de utilizadores sem professor e a taxa anual de inflação, ou outros factores 

devidamente fundamentados. 
 

32ª 
(da rescisão do anterior protocolo) 

Com a assinatura do presente protocolo, as partes aceitam a rescisão do anterior protocolo. 
 

33ª 
(dos casos omissos) 

A resolução de situações omissas neste protocolo será tomada pela Câmara Municipal enquanto 

proprietária da Piscina Municipal de Vieira de Leiria. 
 
 

Marinha Grande, aos _____ de ________________ de 2006 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande 

 

___________________________________________ 

 

O Presidente do Industrial Desportivo Vieirense 

 
 

_____________________________________________ 
 
 

As verbas previstas neste protocolo constam dos documentos previsionais para o Plano 

Municipal de Actividades de 2007. 
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De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O 

DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO 

DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
 



1698 - Presente informação n.º 72/PG/2006 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 05/12/2006, dando conta que a Câmara Municipal da Marinha Grande é 

proprietária da Piscina Municipal da Marinha Grande e que é do seu interesse assegurar uma 

gestão daquela infra-estrutura que alie o conceito de serviço público à eficácia da gestão do dito 

equipamento, proporcionando uma política de gestão equilibrada, de rigor e controle de 
qualidade e de despesas, garantindo a efectiva disponibilização da mesma à população e 

assumindo que é esse o principal fundamento para a existência daquele equipamento. 
 
Este espaço desportivo municipal tem sido gerido pelo Desportivo Náutico da Marinha Grande 

através de protocolo de colaboração aprovado em reunião de Câmara datada de 12.09.2002. 
 
O Desportivo Náutico da Marinha Grande, colectividade do concelho com especial apetência 

para esta área desportiva, e cuja gestão lhe está confiada desde o ano de 1990, dedica-se no 
concelho da Marinha Grande à actividade desportiva em geral, e à natação em particular, tendo-
se revelado um dos principais intervenientes na promoção do acesso à prática física e ao 

desporto por parte dos munícipes da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que: 
 
- Sobre esse protocolo, que se mantém em vigor até à presente data, existe agora a necessidade 

de alteração do seu conteúdo formal, quer pela entrada em vigor de legislação aplicável, quer 

pela necessidade de aduzir homogeneidade aos documentos e às situações de gestão das duas 

piscinas municipais;  
 
- Acresce ainda a obrigatoriedade da separação, por razões contabilísticas, das figuras de 

cessionário e de prestador de serviços de ensino da natação, que até hoje se mantiveram 

coexistentes no articulado do acordo assinado em 12.09.2002; 
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- Foi ouvido o clube desportivo neste processo de negociação de um novo protocolo de 

colaboração na gestão deste espaço desportivo, tendo sido recebida anuência por escrito, que 

se anexa; 
 
- Foi apreciada a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-lei n.º 317/97 de 25 de 

Novembro, que estabelece o regime de instalação e funcionamento das instalações desportivas 

de uso público, independentemente de a sua titularidade ser pública ou privada e visar ou não 

fins lucrativos; bem como o Decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro, que define o regime da 

responsabilidade técnica pelas instalações desportivas abertas ao público e actividades aí 

desenvolvidas; 
 
- Foi ainda apreciado o parecer n.º 175/03 da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, onde se expressa o fundamento que �(�) quanto às comparticipações 

financeiras ao associativismo desportivo de reduzida expressão, e em concreto de montante 

inferior a 40 000 contos ou a 199 520 �, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº1 do 

art.17º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, não se encontram estas sujeitas à 

obrigatoriedade de realização de contratos-programa, nem às regras previstas no Decreto-Lei 
n.º 432/91, de 6 de Novembro. Estas comparticipações financeiras far-se-ão nos termos do 

disposto na alínea b) do nº4 do art.64º da Lei nº167/99, de 18 de Setembro, na nova redacção 

dada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece que Compete à câmara municipal 

no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal: apoiar ou comparticipar pelos meios 

adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra.� 
 
- O apoio financeiro a atribuir ao Desportivo Náutico da Marinha Grande destina-se a 
comparticipar nas despesas relacionadas com o pessoal técnico e administrativo que 

asseguram os serviços de interesse público municipal, uma vez que o cessionário se obriga a 

praticar nas piscinas municipais um horário destinado ao utilizador livre, sem professor, 

cobrando as respectivas taxas municipais e remetendo estas à autarquia; 
 
- O valor do apoio financeiro foi calculado com base em 50% dos custos anuais com a 
estrutura de pessoal e com a manutenção do equipamento estritamente necessário ao 

funcionamento da instalação, assumindo-se desta forma que o cessionário terá que procurar, 

fora dos horários de utilização pública, a rentabilidade necessária para os restantes 50% de 
custos, através da prestação de serviços relacionados com o ensino da actividade física e 

desportiva; 
 
- Para além das alterações já mencionadas, o articulado do protocolo que se propõe implica a 

introdução de alguns elementos até aqui não mencionados e que são da maior importância 

para a clarificação das responsabilidades da autarquia e do cessionário, como sejam: 
 
Do espaço, dos utilizadores e do horário de funcionamento, 
Do acesso do público, de escolas e de outras actividades, 
Das condições da água, de higiene e de limpeza, 
Do responsável técnico e do restante pessoal, 
Das responsabilidades na manutenção e reparação do espaço e de equipamentos, 
Do seguro, 
Dos apoios financeiros, da fiscalização e dos relatórios. 
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- No novo articulado a aprovar, consta a anuência das partes relativamente à rescisão do 

protocolo até aqui em vigor, pelo que com a assinatura do novo protocolo se rescinde de 

comum acordo o protocolo aprovado em 12.09.2002;  
 
A Câmara Municipal, atentos os considerandos anteriores, delibera, ao abrigo da alínea 

b) do nº4 do artigo 64º da Lei nº167/99, de 18 de Setembro, na nova redacção dada pela 

Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece que Compete à Câmara Municipal no 

âmbito do apoio a actividades de interesse municipal: apoiar ou comparticipar pelos 

meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural, desportiva, recreativa ou outra, aprovar a minuta de protocolo que de seguida 

se reproduz, a celebrar com o Desportivo Náutico da Marinha Grande, contribuinte 

fiscal nº 501089721, com sede na Piscina Municipal da Marinha Grande, na Embra, 2430 

� 099 Marinha Grande, com vista ao funcionamento da Piscina Municipal da Marinha 

Grande através de uma política de gestão equilibrada, de rigor e controle de qualidade e 

de despesas, garantindo o conceito de serviço público e proporcionando o acesso aquela 

infra-estrutura a todos os grupos sociais do concelho da Marinha Grande. 
  

 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 
Considerando que a Câmara Municipal da Marinha Grande é proprietária da Piscina Municipal 

da Marinha Grande e que é do seu interesse assegurar uma gestão daquela infra-estrutura que 
alie o conceito de serviço público, garantindo a efectiva disponibilização da mesma à 

população e assumindo que foi esse o principal fundamento para a construção daquele 

equipamento, à eficácia da gestão do dito equipamento, proporcionando uma politica de gestão 

equilibrada, de rigor e controle de qualidade e de despesas;  
 
Considerando que o Desportivo Náutico da Marinha Grande se dedica no concelho da Marinha 
Grande à actividade desportiva em geral, e à natação em particular, tendo-se revelado um dos 
principais intervenientes na promoção do acesso à prática física e ao desporto por parte dos 

munícipes da Marinha Grande; 
 
Considerando a experiência do Desportivo Náutico da Marinha Grande na gestão de espaços 

desportivos, como é o caso da Piscina Municipal em Marinha Grande, cuja gestão lhe está 

confiada desde o ano de 1990; 
 
Entre  
 
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, contribuinte n.º 505776758, com 

sede na Praça Guilherme Stephens, Marinha Grande, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º 4 do art.º 64º e art.º 67º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e em cumprimento da deliberação n.º ____ de __________, neste acto 

representada pelo seu Presidente João Barros Duarte, abaixo designada por Primeira 

Outorgante, 

 

e 
 
DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE, contribuinte fiscal nº 501089721, 

com sede na Piscina Municipal da Marinha Grande, na Embra, 2430 � 099 Marinha 

Grande, abaixo designada por Segunda Outorgante, 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 14.12.2006 

Acta n.º 28 

 

 49 

 

É celebrado o presente protocolo de cooperação, que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

1ª 
(do objecto) 

O presente protocolo tem por objecto o estabelecimento das condições a que as partes se 
obrigam em ordem a assegurar o funcionamento da Piscina Municipal da Marinha Grande 
através de uma politica de gestão equilibrada, de rigor e controle de qualidade e de despesas, 

garantindo o conceito de serviço público e proporcionando o acesso aquela infra-estrutura a 
todos os grupos sociais do concelho da Marinha Grande. 

 
2ª 

(do espaço) 
O espaço da Piscina Municipal destina-se à sua utilização pelos munícipes, ao funcionamento 

regular das actividades previstas no âmbito do objecto social da Segunda Outorgante, bem 
como ao acolhimento dos serviços administrativos e técnicos indispensáveis para assegurar a 

eficaz gestão e o bom funcionamento das instalações e do serviço público. 
 

3ª 
(do horário) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande deve assegurar a abertura da Piscina Municipal em 
todos os dias úteis do ano, excepto nos períodos destinados a manutenção e reparações, num 

horário nunca inferior ao das 09.00 h às 13.00 e das 14.30 às 22.30 horas, devendo ainda abrir 

ao sábado entre as 09.00 e as 13.00 e das 14.30 às 19.00 horas, podendo encerrar ou definir 

horários mais curtos para domingos e feriados. 
 

4ª 
(do acesso público) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande manterá disponíveis uma pista destinada ao público 

de �utilização sem professor�, para um máximo de 8 utilizadores em simultâneo por pista, todos 

os dias úteis entre as 12.00 e as 13.00 e as 20.30 e as 22.30 horas e ao sábado entre as 10.00 e 

as 13.00 horas e entre as 17.00 e as 19.00 horas. 
 

5ª 
(da taxa de utilização do acesso público) 

As receitas decorrentes da utilização das instalações pelo público em �utilização sem 

professor�, são, em conformidade com o regulamento municipal de taxas, de natureza 

municipal, pelo que a autarquia disponibilizará bilhetes de entrada para venda nas piscinas 
municipais, obrigando-se o Desportivo Náutico da Marinha Grande a assegurar a 

disponibilização dos mesmos aos utilizadores não inscritos em classes do clube, entregando 

semanalmente à Câmara Municipal as quantias apuradas com a venda dos bilhetes.  
 

6ª 
(das actividades) 

Para além das actividades mencionadas anteriormente, o Desportivo Náutico da Marinha 

Grande pode organizar e disponibilizar actividades de ensino ou de actividade física e 

desportiva nas instalações da Piscina Municipal a seu cargo, desde que estas promovam a 
prossecução dos seus fins estatutários, sem que dessa utilização decorra qualquer obrigação que 

não seja a eficaz gestão das instalações e o bom funcionamento das mesmas. 
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7ª 
(do acesso de escolas) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande obriga-se, no âmbito da gestão da Piscina Municipal 

e no estrito cumprimento do interesse público, a garantir preferencialmente o acesso às 

instalações das crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico das freguesias da Marinha 

Grande e da Moita, bem como aos restantes ciclos de ensino e turmas de desporto das escolas 
secundárias do concelho, mediante acordos ou contratos a estabelecer com a autarquia ou com 

tais entidades, procurando a adopção de preços sociais.  
 

8ª 
(das condições de acesso) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande obriga-se a solicitar aos seus utentes todos os 
documentos exigíveis por lei no que se refere ao controlo das condições de saúde necessárias 

para a prática da natação e das demais actividades aquáticas ali desenvolvidas. 
 

9ª 
(das condições de higiene) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande obriga-se a manter todas as instalações, sejam elas 

de acesso público ou reservado, em condições de higiene absolutamente irrepreensíveis e de 

acordo com todos os normativos legais gerais e específicos de espaços públicos desta natureza. 
 

10ª 
(das condições da água) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande é responsável pela qualidade e condições higio-
sanitárias da água da Piscina Municipal, cabendo-lhe a monitorização diária dessa qualidade, 
assegurando-a ou contratando-a, afixando semanalmente os respectivos resultados confirmados 
por empresas certificadas, assumindo a reparação dos danos e prejuízos nos casos de violação 

dessa qualidade. 
 

11ª 
(da limpeza e desinfecção) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande é responsável pelas operações de limpeza e 

desinfecção das instalações, bem como pelos encargos com os materiais e os produtos 

adequados, zelando pela correcta utilização dos materiais e produtos de limpeza, evitando o seu 

uso abusivo, excessivo ou a sua errada aplicação. 
 

12ª 
(da segurança, higiene e saúde no trabalho) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o 
pessoal empregado, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem. O Desportivo Náutico 

da Marinha Grande é, ainda, obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições gerais 

e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado e a prestar-lhe a 
assistência médica de que carece por motivo de acidente de trabalho. 

 
13ª 

(da selecção, contratação e formação do pessoal) 
A selecção, contratação e formação de todo o pessoal para a assegurar o funcionamento da 

Piscina Municipal será da responsabilidade exclusiva do Desportivo Náutico da Marinha 

Grande, que assumirá todas as suas obrigações enquanto entidade patronal dos mesmos 
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funcionários, nos termos da legislação em vigor, circunstanciando essa responsabilidade ao 

período temporal em que decorra o presente protocolo. 
 

14ª 
(do responsável técnico) 

Cabe à Segunda Outorgante assegurar que as instalações disponham de um responsável técnico 

nos termos do Decreto-Lei n.º 385/99 de 28 de Setembro, de forma a assegurar o seu controlo e 
funcionamento. 

 
15ª 

(da disciplina e aptidão profissional do pessoal) 
O Desportivo Náutico da Marinha Grande é responsável por todas as obrigações relativas ao 

seu pessoal, pela disciplina e aptidão profissional do mesmo, bem como pela reparação de 

prejuízos por eles causados nas instalações, equipamento e material, bem como a terceiros. 
 

16ª 
(da identificação e condições de saúde do pessoal) 

Todo o pessoal afecto à Piscina Municipal deverá estar devidamente identificado e seguir as 

regras de higiene individual no decorrer de todas as operações inerentes à sua actividade, 

devendo existir nas instalações uma declaração médica actualizada que ateste o bom estado de 

saúde de cada um dos funcionários. 
 

17ª 
(das boas práticas) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande será responsável por garantir a utilização de boas 

práticas de manuseamento dos equipamentos e das instalações em geral da Piscina Municipal, 

bem como impedir o consumo de tabaco e álcool no espaço da Piscina Municipal da Marinha 

Grande. 
 

18ª 
(das reparações correntes e de funcionamento) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande é responsável pelas reparações inerentes ao 

funcionamento diário e normal da piscina, destinadas a manter o equipamento nas condições 

existentes à data do presente protocolo, independentemente do respectivo custo, entre as quais 
se incluem portas, vidros, puxadores, chaves e fechaduras, tapetes, estrados, bancos, cabides, 
espelhos, torneiras, apliques e acessórios de casas de banho, lâmpadas, mesas, cadeiras, 

armários. É ainda responsável pelas obras cuja necessidade resulte de imprudente utilização dos 

espaços ou equipamentos, competindo-lhe a prova da prudente utilização. 
 

19ª 
(das reparações ocasionais e de estrutura) 

A Câmara Municipal da Marinha Grande é responsável, enquanto proprietária da infra-estrutura 
municipal, pelas reparações estruturais do edifício resultantes da normal e prudente utilização 

do edifício e dos equipamentos, como sejam: pinturas exteriores e interiores, conservação e 

reparação de máquinas e equipamentos, tubagens, tectos e paredes, azulejos, ventilação, 

sistemas de electrificação e iluminação, sempre que para elas não tenha concorrido culpa do 

Desportivo Náutico da Marinha Grande, competindo a este prova da prudente utilização. 
 

20ª 
(do relatório anual de actividades e contas) 
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O Desportivo Náutico da Marinha Grande deverá apresentar anualmente à Câmara Municipal 

da Marinha Grande, no mês de Julho, um relatório relativo às actividades desenvolvidas e aos 

custos por si suportados na gestão da Piscina Municipal da Marinha Grande na época/ano 

anterior, apresentando cópia dos respectivos documentos de despesa.  
 

21ª 
(do relatório de utilizadores) 

Além do indicado na cláusula anterior, o Desportivo Náutico da Marinha Grande apresentará à 

Câmara, no final de cada semestre do ano civil, um relatório sucinto onde constem as seguintes 

informações: número de utilizadores, com indicação dos escalões etários, do género, da 

freguesia de residência, e ainda a apreciação do tipo de actividade procurada na Piscina 

Municipal, com ou sem professor. 
 

22ª 
(do plano anual de actividades) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande deverá ainda apresentar à Câmara Municipal da 

Marinha Grande, no mês de Julho de cada ano, um Plano de Actividades para a época seguinte, 

onde conste a sua proposta de preços a praticar durante esse período.  
 

23ª 
(do seguro dos utilizadores)  

As instalações disporão de um contrato de seguro, da responsabilidade da Segunda Outorgante, 

previsto no Decreto Lei nº 385/99 de 28 de Setembro, que cubra os riscos de acidentes pessoais 
dos utentes inerentes à actividade aí desenvolvida, cabendo-lhe ainda a adopção de 

procedimentos ou a contratação de serviços ou sistemas que assegurem a máxima segurança de 

pessoas e bens.  
 

24ª 
(do pagamento de custos de funcionamento) 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, considerados os serviços de interesse público 

municipal desenvolvidos pelo Desportivo Náutico da Marinha Grande e atenta a adopção pela 

colectividade de uma política de preços sociais, assumirá o pagamento directo das despesas 
correspondentes aos seguintes encargos que resultam do funcionamento regular da instalação: 

energia eléctrica, gás e água; cabendo ao segundo outorgante o desenvolvimento de medidas e 

de procedimentos conducentes à economia de recursos e de custos. 
 

25ª 
(do apoio financeiro ao serviço público) 

A Câmara Municipal da Marinha Grande assumirá ainda a atribuição de um apoio financeiro ao 

Desportivo Náutico da Marinha Grande no valor de 31.200 � (trinta e um mil e duzentos euros) 

divididos em 12 prestações iguais de 2.600 � (dois mil e seiscentos euros), que se destina a 

comparticipar nas despesas relacionadas com o pessoal técnico e administrativo que asseguram 

os serviços de interesse público municipal. 
 

26ª 
(da aplicação do apoio financeiro) 

O Desportivo Náutico da Marinha Grande está obrigado a aplicar todo e qualquer apoio 

financeiro destinado à Piscina Municipal da Marinha Grande exclusivamente neste projecto, 

dando conta à Autarquia da aplicação de tais verbas. 
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27ª 
(da fiscalização) 

Para efeitos de fiscalização do cumprimento das obrigações conferidas pelo presente protocolo, 

a Câmara Municipal dispõe de livre acesso às instalações para exercer o seu poder de 

fiscalização da qualidade da água e da prestação geral dos serviços. 
 

28ª 
(da denúncia do protocolo) 

O não cumprimento das obrigações estabelecidas no presente protocolo confere a qualquer uma 

das partes o direito de denunciar o protocolo nos termos gerais de direito. 
 

29ª 
(do incumprimento do serviço público) 

A Autarquia reserva-se o direito de, em caso de incumprimento ou violação do presente 

protocolo por parte do Desportivo Náutico da Marinha Grande, nomeadamente no 

incumprimento das cláusulas da equidade dos direitos de acesso às instalações e da qualidade 

da água (4ª, 6ª, 9ª e 10ª), proceder à sua resolução imediata sem direito a qualquer 

indemnização.  
 

30ª 
(do inicio do protocolo) 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data de 1 de Janeiro de 2007, excepto para o 
constante na cláusula 24ª, cujos efeitos apenas se efectuarão no prazo de 60 dias a partir da data 

de assinatura do protocolo, caso exista a necessidade de operar transferências nos contratos de 

fornecimento. 
 

31ª 
(da renovação do protocolo e do valor do apoio financeiro) 

O presente protocolo é válido por um ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos 

desde que nenhuma das partes o denuncie, com pré-aviso de 60 dias, em carta registada com 
aviso de recepção, podendo o valor ser reapreciado à luz de factores como o número de 

utilizadores sem professor e a taxa anual de inflação, ou outros factores devidamente 

fundamentados. 
 

32ª 
(da rescisão do anterior protocolo) 

Com a assinatura do presente protocolo, as partes aceitam a rescisão do anterior protocolo. 
 

33ª 
(dos casos omissos) 

A resolução de situações omissas neste protocolo será tomada pela Câmara Municipal enquanto 

proprietária da Piscina Municipal da Marinha Grande. 
  
 

Marinha Grande, aos _____ de ________________ de 2006 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande 
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___________________________________________ 

 

O Presidente do Desportivo Náutico da Marinha Grande 

 
 

_____________________________________________ 
 
 

As verbas previstas neste protocolo constam dos documentos previsionais para o Plano 

Municipal de Actividades de 2007. 

 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

31 - ANULAÇÃO DE GUIAS DE RENDA, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE 

HABITAÇÃO POR PARTE DO ARRENDATÁRIO CARLOS ALBERTO DE JESUS 

TOJEIRA ROSA, RESIDENTE EM BAIRRO DO CAMARNAL N.º 30 

 

 

1699 - Presente informação da DASED, datada de 30 de Novembro do corrente, dando conta 
da necessidade de se proceder à anulação das guias de receita n.º 3412/2; 4300/2; 5319/2; 

6348/2; 7136/2; 8072/2; 3849/2; 9791/2, referentes respectivamente aos meses de Abril, Maio, 
Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro do corrente ano, por motivo de 
alienação do imóvel n.º 30, sito no Bairro do Camarnal, a favor de Carlos Alberto de Jesus 

Tojeira Rosa. 
 
Mais informa que a continuidade da emissão das referidas guias, se deveu ao facto da DASED, 

desconhecer a data de celebração da escritura de compra e venda do imóvel acima citado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, concordando com o teor da mesma, delibera 

anular as guias de receita n.º 3412/2; 4300/2; 5319/2; 6348/2; 7136/2; 8072/2; 3849/2; 

9791/2, referentes, respectivamente aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, 

Setembro, Outubro e Novembro do corrente ano, por motivo de celebração de escritura 

de compra e venda realizada entre o Município da Marinha Grande e o morador Carlos 

Alberto de Jesus Tojeira Rosa, residente na habitação n.º 30, sita no Bairro do Camarnal, 

no passado dia 23/03/06. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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32 - JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 





1700 - Presente informação nº69/06, de 06/12/2006, do Sector de Educação da Divisão de 

Acção Social e Desporto, no qual é proposto a aceitação por parte desta autarquia de 

bens/equipamentos doados a Escolas 1º Ciclo e Jardins de Infância da Rede Pública existentes 

no Concelho, que foram doados durante o presente ano lectivo. 
 
A Câmara Municipal analisou a informação e atendendo que estes equipamentos podem 

contribuir para a melhoria das condições dos referidos estabelecimentos de ensino 

delibera, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à lei n.º 5 � A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar as seguintes doações: 

 

Escola Primária das Trutas 

 
DESIGNAÇÃO VALOR (�) 

Leitor de DVD Mitsai MT008 41,99 
Fotocopiadora Konica Minolta 1000,00 
Computador Siemens 75,00 
Computador Siemens 75,00 
Monitor Compaq 25,00 
Monitor AT&T Low Radiation 25,00 
Rato Logitech 5,00 
Rato M042KC 5,00 
Teclado Siemens 10,00 
 

Jardim de Infância da Várzea 

 
DESIGNAÇÃO VALOR (�) 

Computador Sistec Intel Celeron 3.0 GHZ 416,00 
Teclado Genius PS/2 15,00 
Rato Óptico PS/2 15,00 
Licença  Microsoft Windows XP Home Português 97,00 
Computador GoldNet Baltazar  500,00 
Monitor TFT 200,00 
Impressora Lexmark X 1195 100,00 
 
 

Escola Primária Francisco Veríssimo 

 

DESIGNAÇÃO VALOR (�) 
Máquina Fotográfica Digital Olympus FE-140 235,00 
 
 

Jardim de Infância da Ordem 

 
DESIGNAÇÃO VALOR (�) 
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Televisor 55 cm Neoflat 149,00 
Colunas Mitsai 5,99 
Auscultadores Panasonic HTV 12 12,99 
Leitor de DVD Mitsai MT08 39,99 
Rádio Leitor de Cassetes Mitsai 49,99 
Televisor 55 cm Neoflat 149,00 
Computador LG 200,00 
 
 

Jardim de Infância de Casal de Malta 
 

DESIGNAÇÃO VALOR (�) 
Computador 800,00 
Monitor CRT 17� 150,00 
Posto de trabalho constituído por secretária + banco coloridos de 

plástico 
335,00 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
  



33 - PROPOSTA DE LOUVOR AO ATLETA BRUNO REBELO 





1701 - Perante menção do Sr. Vereador do Desporto da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
é apresentada a proposta de atribuição de um �Voto de Louvor� ao atleta do CD Moitense, 

Bruno Rebelo, pelo título de Campeão Mundial de Artes Marciais, bem como pelo título de 

�Melhor Mestre do ano�, atribuído pela International Hall of Fame, no mais disputado evento de 
Artes Marciais mundial, e que se realizou em Londres. 
 

A Câmara Municipal apreciou a proposta do Sr. Vereador e reconhece publicamente o 

esforço, o empenho, a dedicação e mérito do Atleta, bem como o trabalho rigoroso e 

louvável do Clube Desportivo Moitense em prol do desporto da nossa cidade. 

 

A Câmara delibera atribuir um voto de louvor a Bruno Rebelo, dando conhecimento ao 

atleta, seus técnicos e Clube Desportivo Moitense. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente no entanto não deixo de chamar a atenção como já o fiz anteriormente 

para situações de injustiças que estejamos a cometer com casos similares a este e que não 

sejam do nosso conhecimento porque ainda há cerca de 1 ano, presumo, alguns alunos de 

outras escolas foram a campeonatos mundiais dado o seu mérito e desempenho escolar.� 

 

 

34 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 6 RÉS-DO-CHÃO .º ESQ.º, 

CASAL DE MALTA, A FAVOR DE REINALDO DUARTE DE MATOS 
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1702 - Presente requerimento de Reinaldo Duarte de Matos, residente na Praceta da Liberdade, 
bloco 6 r/c  Esq.º, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 9960, datado de 04 de Outubro de 
2005, solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título �ALIENAÇÃO DE FOGOS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL ARRENDADOS ( PATRIMÓNIO TRANSFERIDO PELO 

IGAPHE )�, onde ficou definido um conjunto de procedimentos a aplicar de forma geral a 
todos os processos de venda; 
 
 Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , 
datada de 06/12/06, onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do 

disposto no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos-lei n.º 288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
07/12/06, onde se propõe a venda do imóvel, sito em Praceta da Liberdade Bloco 6 R/C Esq.º, 

Casal de Malta, a Reinaldo Duarte de Matos pelo valor de 5 492,16� ( cinco mil  quatrocentos e 

noventa e dois euros e dezasseis  cêntimos), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 

20 de Agosto e dos critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art.º  64º, n.º 1, 

alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra H, correspondente 

ao1.º piso  esquerdo (rés-do-chão), lado sul, destinada a habitação, tipo T3, do prédio 

urbano constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Praceta da 

Liberdade Bloco 6, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o 

número 7833H/210693, registada a fracção a favor do Município da Marinha Grande pela 

inscrição G-1, afecta ao regime de propriedade horizontal nos termos da inscrição F-1 (p), 

inscrita na matriz sob o artigo 13433 �H� pelo valor de  5 492,16� (cinco mil  quatrocentos 

e noventa e dois euros e dezasseis  cêntimos) fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei 

n.º 288/93, de 20 de Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 

das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, ao Sr 

Reinaldo Duarte de Matos, residente na Praceta da Liberdade, Bloco 6 R/C Esq.º, Casal 

de Malta com o N.I.F. 141340185, celebrando  para tal a respectiva escritura pública.  

 

A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no art.º 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, ficando o 

Município dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da 

respectiva escritura pública, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril e art.º 1º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de Julho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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35 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA 4, BLOCO 5 1.º B, CASAL DE MALTA, A FAVOR DE  

MANUEL ROSA SILVA MOREIRA





1703 - Presente requerimento de Manuel Rosa Silva Moreira, residente na Rua 4, bloco 5 1.º B, 

Casal de Malta, com registo de entrada n.º6844 datado de 29 de Junho de 2005, solicitando a 
aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � ALIENAÇÃO DE FOGOS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL ARRENDADOS ( PATRIMÓNIO TRANSFERIDO PELO 

IGAPHE )�, onde ficou definido um conjunto de procedimentos a aplicar de forma geral a 

todos os processos de venda; 
 
 Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico -, datada 
de 06/12/06, onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto no 

Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
07/12/06, onde se propõe a venda do imóvel, sito em Rua 4 Bloco 5 1.º B, Casal de Malta, a  
Manuel Rosa Silva Moreira, pelo valor de 2 155,20� ( dois mil cento e cinquenta e cinco euros 

e vinte cêntimos), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto e dos 

critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art.º  64º, n.º 1, 

alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra J, correspondente ao 

2.º piso tardoz direito (primeiro andar), lado norte, destinada a habitação, tipo T3, do 

prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Rua 4 Bloco 

5, descrito na  Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o número 

7819J/210693, registada a fracção a favor do Município da Marinha Grande pela 

inscrição G-1, afecta ao regime de propriedade horizontal nos termos da inscrição F-1 (P), 

inscrita na matriz sob o artigo 13483�J� pelo valor de 2 155,20� ( dois mil cento e 

cinquenta e cinco euros e vinte cêntimos),  fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 

288/93, de 20 de Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das 

carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, ao Sr. Manuel 

Rosa Silva Moreira, residente na Rua 4 Bloco 5 1.º B, Casal de Malta com o N.I.F. 

135631670, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 

A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no art.º 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, ficando o 

Município dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da 

respectiva escritura pública, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril e art.º 1º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de Julho. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

36 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE O MAU SERVIÇO PRESTADO PELOS 

CTT E SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE CORREIOS





1704 - Perante sugestão do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, é 

apresentada a proposta de deliberação referida em epígrafe: 
 

1. Temos recebido na Câmara Municipal vários sinais de preocupação das empresas e de 

munícipes pelos atrasos sistemáticos do correio. Documentos importantes chegam com 

prazos ultrapassados para o seu respectivo tratamento. Temos vários exemplos 

semelhantes no correio que recebemos no Município. Temos o mesmo problema 
quando enviamos. A Câmara delibera protestar pelo mau serviço prestado pelos CTT e 

reclamar rápidas medidas que voltem a prestigiar uma empresa que devia ser um 

símbolo do necessário serviço público de qualidade, com uma história de cinco séculos. 
 
2. Temos assistido, em todo o País, à desclassificação de muitas Estações para Postos de 

Correio e outras modificações prejudiciais ao interesse público. A Câmara rejeitará 

qualquer tentativa destas no concelho da Marinha Grande. Bem sabemos que a 
comunicação evoluiu, nomeadamente, com o fax, o mail, a net e a videoconferência que 

deviam ser aproveitados para melhorarem o serviço público e não deteriorarem-no e 
encarecê-lo. Mas também sabemos que os CTT investiram, recentemente, na 

remodelação de algumas das suas Estações, infelizmente com o único objectivo de 

criarem melhores condições de privatização de serviços em vez de melhorar o serviço. 

É inaceitável e não compreendemos como entram neste processo negativo para as 

populações de as desclassificar. A desclassificação significa várias perdas: não há 

garantias de se manter o Serviço Postal Universal; determinados produtos que existem 

nas estações já não funcionarão nos Postos de Correio; deslocação de residência dos 

trabalhadores. 
 
A Câmara Municipal apreciou e aprovou a proposta do Sr. Presidente a qual será base 

duma exposição a enviar ao Conselho de Administração dos CTT. Será enviada, também, 

aos outros órgãos autárquicos do concelho, à ICP-ANACOM, CTT local, Governo Civil, 

Ministro dos Transportes e Comunicações, Sindicato dos Correios e Telecomunicações e 

terá o tratamento em Nota à Comunicação Social. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

37 � REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA/ENCERRAMENTO DOS SAP 

 

 

Presente ofício circular da ANMP � Associação Nacional de Municípios Portugueses 
referente ao assunto identificado em epígrafe, datado de 16/11/2006, bem como o e-mails de 
resposta, datado de 16/11/2006 e outro de 24/11/2006, cujos conteúdos se dão por 

integralmente reproduzidos e se anexam (Anexo 5). 

 

A Câmara tomou conhecimento.
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38 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia treze de Dezembro de dois mil e 
seis, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.480.687,44� 

(três milhões, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e sete euros  e quarenta e 

quatro cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada 

em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade 

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. INFORMAÇÃO PRÉVIA 

 

2. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

3. PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

4. ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO, 

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E PESSOA 

COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA � PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO 

DESENVOLVIMENTO DE VALÊNCIAS SOCIAIS 

 

5. DECISÃO FINAL DE ORDEM DE REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO 

INSTALADO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, NO 

ESTABELECIMENTO �AMÉRICA TODAY CONCEPTO � COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES, LDA�, SITO NA RUA DAS PORTAS VERDES, 

N.º 2, M.ª GRANDE 

 

6. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

ACIDENTE DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR AFONSO FONSECA 

FELICIANO. DEFERIMENTO 

 

7. �PARQUE DA CERCA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 04/03 (DIRM) � 

REVISÃO DE PREÇOS 

 

8. �BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA MATA - GARCIA� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 27/2006 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 
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9. SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DE TEATRO DE REVISTA DO CLUBE 

DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA 

 

10. APOIO A INVESTIMENTO CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA 

AMIEIRA PARA OBRAS DIVERSAS 

 

11. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NO BAIRRO DO 

CAMARNAL (ANTIGO) N.º 10 A ALDA SILVA VASCONCELOS, POR 

FALTA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E DE SEGURANÇA 

 

12. �BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL AGOSTINHO � EMBRA � � 

CONCURSO LIMITADO N.º 20/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

13. �BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL AGOSTINHO � EMBRA� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 20/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

14. APOIO A INVESTIMENTO À SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 1º 

DE DEZEMBRO DO PERO NETO � OBRAS DIVERSAS 

 

15. APOIO A INVESTIMENTO AO SPORTING CLUBE MARINHENSE � OBRAS 

NO PAVILHÃO DA EMBRA 

 

16. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS DE ACORDO COM O 

PREVISTO NO N.º 2 DO ART. 65 DO DEC. -LEI 555/99 COM A REDACÇÃO 

DADA PELO DEC. -LEI 177/2001 

 

17. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS DE ACORDO COM O 

PREVISTO NO N.º 2 DO ART. 12 DO DEC. -LEI 168/97 COM A REDACÇÃO 

DADA PELO DEC. -LEI 57/2002 

 

 







1 - INFORMAÇÃO PRÉVIA 

 
 
1705 - REQ. 3810/06 � PC 669/06 � Presente requerimento de MARIA ROSÁRIO 

MARQUES DOMINGUES SANTOS, residente na Av. 1º de Maio, n.º 148-1º, Marinha 

Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando informação previa acerca da 

viabilidade de construção de um �Health Club� com serviços de estética, de Saúde e de 

Restauração, sito em Pedrulheira, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Informar ser viável, sendo que, em eventual pedido de licenciamento, a proposta de 

edificação deverá garantir uma distância mínima de 18.80 m à construção existente no 

lado oposto da Rua da Indústria Metalúrgica, atendendo aos estudos viários elaborados 

no âmbito da proposta de Plano de Pormenor da Área Industrial da Marinha Pequena.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
1706 - REQ. 3265/06 PC 978-06 � Presente requerimento CARLOS MANUEL SOUSA 

MENDES, residente na Rua dos Guilhermes, n.º 39, Amieirinha, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, solicitando informação previa acerca da viabilidade de construção de uma 

moradia, sita na Amieirinha, Freguesia e Concelho de Marinha Grande.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Informar não ser viável a construção no terreno agora em causa, dado que um eventual 

processo de licenciamento a apresentar para esse fim seria passível de indeferimento, ao 

abrigo da alínea a) do nº1 e do n.º 4 do artigo 24º de Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, por 

contrariar o n.º 3 do artigo 5º do Regulamento do PDM, ao propor a construção num 

terreno que não dispõe de infra-estruturas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 
 
1707 - REQ 3041/06 � PC 509/06 � Presente requerimento de G.C.T. � SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, S.A., com sede em Vila Amélia, Cabanas, Quinta d´Anjo, Palmela, Freguesia 
de Quinta d´Anjo e Concelho de Palmela, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento de um armazém de venda ao público de produtos alimentares, sito na Estrada da 

Nazaré, Amieirinha, Freguesia e Concelho de Marinha Grande.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Informar ser viável a criação de um edifício destinado a venda de produtos alimentares 

no terreno assinalado, com os seguintes condicionalismos: 

 

1.- Obtenção de aprovação prévia de localização, em sede de apreciação de processo 

administrativo a remeter pelos requerentes à entidade coordenadora respectiva (DRE 

Centro), nos termos da Lei n.º 12/2004; 

 

2.- Cumprimento das normas e parâmetros legais aplicáveis, nomeadamente quanto à 

adequação da proposta aos parâmetros urbanísticos decorrentes do PDM da Marinha 

Grande para o n.º mínimo de lugares de estacionamento em função da área de construção 

proposta, que não poderá ser inferior a 1 lugar/50 m2 de área de construção destinada a 

comércio e/ou serviços; 

 

3.- Requalificação, na sua totalidade, do arruamento existente e confinante a Norte do 

terreno (R. 1º de Abril), até à inserção na R. dos Guilhermes, de modo a cumprir as 
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dimensões transversais mínimas previstas pela Portaria 1136/2001, de 25 de Setembro, 

bem como reforço e/ou criação das infra-estruturas que se venham a considerar, em sede 

de apreciação do processo de licenciamento, como necessárias à correcta instalação e 

funcionamento da unidade pretendida, nomeadamente extensão e/ou requalificação das 

redes de saneamento (doméstico e pluvial). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1708 - REQ 1915/06 � PC 678/04 � Presente requerimento de ILIDIO PEDRO 

RODRIGUES, LDA, com sede na Travessa da Cruz, n.º 5, Casal dos Claros, Freguesia de 

Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao projecto inicial de 

licenciamento da construção de uma moradia e garagens, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio de 

Morais, lote 16, Gaeiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com o seguinte condicionalismo:  

 

a) Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, do 

projecto de estabilidade, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º do Dec.-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 04/06.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1709 - REQ 4062/06 � PC 678/04 � Presente requerimento de ILIDIO PEDRO 

RODRIGUES, LDA, com sede na Travessa da Cruz, n.º 5, Casal dos Claros, Freguesia de 

Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das especialidades referente ao processo 

de licenciamento da construção de uma moradia e garagens, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio 

de Morais, lote 16, Gaeiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1710 - REQ 3831/06 � PC 401/06 � Presente requerimento de JOÃO FERNANDO PINHO 

ROSÁRIO, residente na Rua 6, n.º 10, Gaeiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 1º andar sob o r/c 

existente, sita na Rua 6, n.º 10, Gaeiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

1.1 Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, redes de 

águas, esgotos, gás e isolamento térmico, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06;  
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1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua 6, com as 

seguintes condicionantes:  

 

a) Os materiais a aplicar no passeio devem de ser idênticos aos da envolvente, ou seja 

lancil de betão de 0,13x0,22m e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,06m, devendo o 

requerente fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em betuminoso. 

 

b) O espelho do lancil deverá ficar a 0,14 m acima do pavimento, devendo rebaixar 

para 0,06 m na entrada da garagem numa distância de 3,50m. Na execução dos 

passeios deve ser considerada a colocação de película de plástico preto entre a 

camada base e a almofada de assentamento de modo a evitar o crescimento das 

ervas. 

 

1.3 A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06 

de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 

de Setembro; 

 

1.4 Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados. 

 

a) O muro confinante com a via pública não deverá exceder a altura de 0,80m, 

podendo contudo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 

0,70m, de acordo com as alíneas a) e b) do nº4 da alínea x) do artigo 3º do RMEU. 

 

b) Nos muros entre estremas quando confinantes com espaço público, deverá aplicar-

se a alínea anterior, numa extensão de até 1,50m, a contar do limite do passeio, não 

podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 1,80m; 

  

1.5 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1711 - REQ.3945/06 � PC 354/06 � Presente o requerimento de MARIA ARLETE AMADO 

FERREIRA MIRA, residente na Rua das Colmeias, n.º 10, Forno da Telha, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de 

alteração á fachada do edifício, sito na Rua 25 de Abril, Marinha Grande, Freguesia e Concelho 

de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir.   

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
1712 - REQ 3602/06 � PC 615/06 � Presente o requerimento de TELEPIZZA PORTUGAL, 

S.A., com sede Rua Gen. Firmino Miguel 3-Torre 2, 9 A/B, S. Domingos Benfica, Lisboa, 
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solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um modulo para venda de bebidas e 

comidas, sito na Av. José Gregório (área exterior do supermercado �intermarché�, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, condicionado à apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da 

notificação, em conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho, dos projectos complementares de redes de abastecimento de água e de esgotos, de 

acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 
 
1713 - REQ 3988/06 � PC 775/05 � Presente o requerimento de UNIJOFIL-SOCIEDADE 

DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua Central, n.º 47, Barreiro, Memória, Leiria, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento de alterações ao projecto inicial de 

construção de um edifício habitacional, sito na Urbanização das Vergieiras, Lote 55, Embra, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

1.1 Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:  

 

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06;  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

1714 - REQ.1914/06 � PC 677/04 � Presente o requerimento de ILIDIO PEDRO 

RODRIGUES, LDA., com sede na Travessa da Cruz, n.º 5, Casal dos Claros, Freguesia de 

Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao projecto inicial de 

licenciamento da construção de uma moradia e garagens, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio de 

Morais, lote 15, Gaeiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com o seguinte condicionalismo:  

 

a) Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, do 

projecto de estabilidade, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º do Dec.-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 04/06.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1715 - REQ 4061/06 � PC677/04 � Presente o requerimento de ILIDIO PEDRO 

RODRIGUES, LDA, com sede na Travessa da Cruz, n.º 5, Casal dos Claros, Freguesia de 

Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das especialidades referente ao processo 
de licenciamento da construção de uma moradia e garagens, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio 

de Morais, lote 15, Gaeiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1716 - REQ 2694/06 � PC 609/03 � Presente o requerimento de LIGIA PAULA TRINDADE 

LOPES ALVES, residente na Rua da Fonte, n.º 15, Picassinos, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de alteração e 

ampliação da moradia, sita na Rua da Fonte, n.º 15, Picassinos, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, dos seguintes 

elementos: 

 

a) Peças desenhadas rectificativas que contemplem a criação de uma ante-câmara 

entre a instalação sanitária e a cozinha situadas no piso 0; 

b) Solução adoptada relativamente à drenagem das águas domésticas provenientes 

dos dispositivos situados no piso 0 e das águas pluviais decorrentes do acesso à 

garagem; 

c) Projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos exteriores, 

estabilidade, de redes de abastecimento de água e de esgotos, domésticos e pluviais, 

eléctrico, telecomunicações e de gás, térmico e de ruído, de acordo com o disposto 

no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro, em conformidade com o 

constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 

d) Autorização da CP, dado que a ampliação pretendida se situa na área de servidão 

à via férrea situada a Sul da propriedade. 

 

2.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do terreno, em 

materiais e com as dimensões e alinhamento a definir no local pelos serviços respectivos 

da Câmara; 

 

3.- Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços responsáveis da Câmara à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1717 - REQ 2251/06 � PC 329/02 � Presente o requerimento de ARTUR RODRIGO 

PEREIRA FRANCISCO, residente na Rua dos Cravos, n.º 38, Comeira, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, solicitando a emissão de nova licença para acabamentos de obra 

referente á construção de uma moradia sita na Travessa dos Cravos, Comeira, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

A Câmara deliberou: 

 

Deferir a concessão da licença especial, ao abrigo do n.º 3 do artigo 88º do Decreto Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho, devendo o aditamento ao alvará de construção respectivo ser elaborado de acordo 

com o disposto no n.º 7 do artigo 27º do mesmo diploma legal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
1718 - REQ 3803/06 � PC 415/06 � Presente o requerimento de MARIA GRAÇA JESUS 

PEREIRA SEBASTIÃO, residente em Rua de Leiria, n.º 36, Monte Real, Freguesia de Monte 
Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção 

de uma moradia, muros e destaque, sito em Pedrulheira, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1.Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

1.1Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, redes de 

águas, esgotos, gás e isolamento térmico, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06;  

 

b) Planta de cobertura em conformidade com os alçados; 

 

 

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua dos Pinheiros, 

com os seguintes condicionalismos: 

 

a) Os materiais a aplicar no passeio devem ser idênticos aos da envolvente, ou seja, 

lancil de betão de 0,13x0,22m e Pavê de 0,20x0,10x0,06m, devendo o requerente 

fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em betuminoso. 

b) O espelho do lancil deverá ficar a 0,14m acima do pavimento, devendo rebaixar 

para 0,06m na entrada da garagem numa distância de 3,50m. Na execução dos 

passeios deve ser considerada a colocação de película de plástico preto entre a 
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camada base e a almofada de assentamento de modo a evitar o crescimento de 

ervas. 

 

1.3 A requerente deverá dar continuidade ao alargamento da Rua dos Pinheiros iniciado 

pelo promotor do projecto das moradias em banda existente a tardoz da moradia em 

estudo. 

 

1.4 A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06 

de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 

de Setembro; 

 

1.5 Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados. 

   

a) O muro confinante com a via pública não deverá exceder a altura de 0,80m, 

podendo contudo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 

0,70m, de acordo com as alíneas a) e b) do nº4 da alínea x) do artigo 3º do RMEU. 

 

b) Nos muros entre estremas quando confinantes com espaço público, deverá aplicar-

se a alínea anterior, numa extensão de até 1,50m, a contar do limite do passeio, não 

podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 1,80m; 

 
1.6 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Mais deliberou informar que a operação de destaque cumpre cumulativamente com o 

estipulado nas alíneas a) e b) do nº4 do Art.º6º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06. 

 

Poderá ser emitida a respectiva certidão, nos termos do nº6 e nº7, do Art.6º do Dec.-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, devendo o 

requerente inscrever, no regime predial, o ónus de não fraccionamento nas parcelas 

resultantes do destaque, não sendo permitido efectuar, na área correspondente ao prédio 

originário, novo destaque, nos termos aí referidos, por um prazo de 10 anos, contados da 

data do destaque anterior.   

 
 
1719 - REQ.3545/06 � PC 362/04 � Presente o requerimento de JUSTINO DOMINGUES 

MACHADO, residente na Rua Miguel Franco, lote 1, 4º Esq.º, Leiria, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, solicitando de a reapreciação da deliberação referente ao processo de 
licenciamento da alteração e ampliação da sua moradia, sita na Rua Adolfo Leitão, S. Pedro de 

Moel, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da exposição apresentada pelo requerente, a Câmara delibera: 

 

Depois de reanalisado o processo em satisfação de requerido, a Câmara delibera por 

unanimidade manter os condicionalismos estabelecidos na sua deliberação de 20/07/2006.  
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1720 - REQ. 3231/06 � PC 157/04 � Presente o requerimento de ROGÉRIO PEREIRA � 

CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA, com sede na Rua do Boco, n.º 36, Boco, Freguesia de Vieira 

de Leiria e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação de alterações ao processo de 

licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito na Rua dos Vidreiros, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1721 - REQ. 4074/06 � PC � Presente o requerimento de DUARTE GOMES E DUARTE, 

LDA, com sede na Rua Vale das Noras, n.º 18, 1º andar, Pilado, Freguesia e Concelho de 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, sita na Rua Vale das Noras, Pilado, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

1.1 Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:  

 

a) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, redes de 

águas, esgotos, gás e isolamento térmico, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06;  

 

b) Planta de implantação com indicação do passeio com 1,60m de largura;   

 

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua vale das 

Norsas, cujo alinhamento, dimensões e tipo de materiais a aplicar no mesmo, deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

 

1.3 A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06 de 

Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 de 

Setembro; 

 

1.4 Deverá instruir processo relativo à execução dos muros;  

 

1.5 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 
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1722 - REQ.1916/06 � PC 735/04 � Presente o requerimento de ILIDIO PEDRO 

RODRIGUES, LDA, com sede na Travessa da Cruz, n.º 5, Casal dos Claros, Freguesia de 

Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao projecto inicial de 

licenciamento da construção de uma moradia e garagens, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio de 

Morais, lote 17, Gaeiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com o seguinte condicionalismo:  

 

a) Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, do 

projecto de estabilidade, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º do Dec.-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 04/06.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1723 - REQ 4063/06 � PC 735/04 � Presente o requerimento de ILIDIO PEDRO 

RODRIGUES, LDA., com sede na Travessa da Cruz, n.º 5, Casal dos Claros, Freguesia de 
Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das especialidades referente ao processo 

de licenciamento da construção de uma moradia e garagens, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio 

de Morais, lote 17, Gaeiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
1724 - REQ 1176/06 � PC 219/06 � Presente o requerimento de TELMO FERREIRA 

NETO, residente na Rua da Benta, n.º 24, Casal dos Ossos, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo inicial de licenciamento da 

construção da moradia, sita na Rua da Benta, n.º 24, Casal dos Ossos, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
 
Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, em 

conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, dos 

seguintes elementos: 

 

a) Projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de redes de abastecimento 

de água e de esgotos, de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, 

de 19 de Setembro; 
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b) Peças desenhadas rectificativas que contemplem a reformulação do corpo 

destinado a �hall�, situado no tardoz da habitação, de modo a que o mesmo não 

obstrua as condições de iluminação e ventilação naturais do quarto, de acordo com 

o disposto no artigo 73 do RGEU; 

 

2.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1725 - REQ 3713/06 � PC 1483/98 � Presente o requerimento de BANCO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A., com sede em Rua do Ouro, n.º 130, Lisboa, 

Freguesia e Concelho de Lisboa, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 

aditamento referente á construção de um conjunto habitacional, sito na Rua Vila Real, Embra, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1726 - REQ 2140/06 � PC 148/05 � Presente o requerimento de MARIA ISABEL TAIBNER 

MORAIS BAROSA FRANCO, residente na Rua S. Mamede, n.º 27, S. Mamede, Freguesia 

de S. Mamede e Concelho de Lisboa, solicitando a aprovação do projecto de estabilidade 

referente ao processo de licenciamento da construção de um pontão, sito em Vergieiras, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir os projectos de estabilidade apresentados.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1727 - REQ. 3848/06 � PC 1130/00 � Presente o requerimento de PEREIRA COSTA E 

GAMEIROS, LDA, com sede em Avª Victor Gallo, n.º 83 C, Marinha Grande, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito na Rua 

de Moçambique, Ordem, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir as especialidades.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1728 - REQ. 2782/06 PC 710/06 � Presente requerimento de AMÉRICA TODAY, LDA, com 
sede em edifício Maringá, loja 13, Leiria, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 
solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento de um estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua das Portas Verdes- 
Edifício Cristal Atrium fracção �AP�, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir os projectos das especialidades apresentadas, com os condicionalismos de 

apresentar aquando do levantamento da licença de construção, do projecto da rede gás 

devidamente aprovado pela respectiva entidade licenciadora. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1729 - REQ 2349/06 PC 308/06 � Presente o requerimento de CAPILTAL IN � 

URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, LDA., com sede em Rua de S. Pedro de Moel, n.º 
141 � 1º Esq. Guarda Nova, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação 

do aditamento ao processo de licenciamento de um loteamento sito em Colmeias, Outeirinhos, 
Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Aprovar alteração à operação de loteamento com alvará n.º 02/2003, designadamente ao 

Lote 06, com 913 m2, inscritos na matriz urbana sob os n.º 12059, descritos sob o n.º 

04205, respectivamente. A alteração assenta na divisão do lote em dois lotes, designados 

por lotes 6 e 6A, para construção com as características seguintes: 

 

Lote n.º 6 

Natureza - habitação - 1 fogo T4 

Área do Lote � 473,70 m2
 

Área máxima de implantação � 162,15 m2, sendo 126,15 m2 para habitação e 36,00 m2 

para anexo 

Área máxima de habitação � 235,15 m2  

Área máxima de anexo � 36,00 m2 

Área total de construção � 271,15 m2
 

N.º de Pisos: - habitação � 2 pisos 

                   - anexo/garagem � 1 piso 

   Confrontações: 

Norte � Rua das Colmeias 

Nascente � Rua Forno da Telha  

Sul � Lote 7 

Poente � Lote 6A 

 
Lote n.º 6A 

Natureza - habitação - 1 fogo T4 

Área do Lote � 439,30 m2
 

Área máxima de implantação � 177,50 m2, sendo 137,50 m2 para habitação e 40,00 m2 

para anexo 
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Área máxima de habitação � 236,50 m2  

Área máxima de anexo � 40,00 m2 

Área total de construção � 276,50 m2
 

N.º de Pisos: - habitação � 2 pisos 

                   - anexo/garagem � 1 piso 

   Confrontações: 

Norte � Rua das Colmeias 

Nascente � Lote 6 

Sul � Lote 7 

Poente � Lote 8 

 

As construção a erigir nos Lotes terão de assegurar o RGEU, RMEU, Regulamento do 

Loteamento e demais legislação aplicável. 

 

Os restantes lotes não são objecto de qualquer alteração. 

 

Delibera ainda informar que a presente deliberação caduca se, no prazo de 1 ano a 

contar da data da notificação, não for requerida a emissão do respectivo alvará, nos 

termos do Art. 71º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 
 
1730 - REQ.3273/06 PL 385/03 � Presente o requerimento de NOGUEIRA MATOS, LDA., 

com sede em Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 9, R/C, Pombal, Freguesia e Concelho de 

Pombal, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um loteamento sito em 
Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 
Deferir a operação de loteamento, nos termos em que a mesma se encontra formulada, 

ficando a emissão do respectivo alvará condicionada à apresentação de peças desenhadas 

que confirmem a possibilidade de execução de um colector gravítico de esgotos domésticos 

a ligar ao colector existente na R. da Lameira, a Poente da área de intervenção do 

loteamento. 

 
Mais delibera informar que o alvará a emitir após verificação do condicionalismo referido 

terá a seguinte redacção:  

 

�O loteamento é constituído pelos prédios sitos no lugar de Lameira de Baixo, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, com as áreas de 1.012,00 m2, 2.291,00 m2, 976,00 m2, 

2.160,00 m2 e 2.700,00 m2, perfazendo um total de 9.139,00 m2, inscritos respectivamente 

na matriz sob os números 695 � rústica, 1004 � rústica, 6588, 10.454, 10.455 � urbana e 

1.003 rústica, 1.018 � rústica e 1.017 rústica e descritos na C. R. P. da Marinha Grande 

sob os números 13.404, 13.197, 13.196, 13.195 e 01088, nas seguintes condições: 
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1 - É autorizada a constituição de 17 lotes com as seguintes características; 

Lote 1 

Natureza � habitação � 1 fogo; 

Área do Lote � 418,0 m2
 

Área máxima de implantação � 174,00 m2  

Área total de construção � 300,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Guilhermina Maria 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Lote 2 

Poente � Espaço Verde e de Utilização Colectiva Público 

 

Lote 2 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 560,0 m2
 

Área máxima de implantação � 234,00 m2  

Área total de construção � 420,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Herdeiros de A. Leal 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Lote 3 

Poente � Lote 1 

 

Lote 3 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 320,0 m2
 

Área máxima de implantação � 234,00 m2  

Área total de construção � 420,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Herdeiros de A. Leal 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Lote 4 

Poente � Lote 2 

 

Lote 4 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 270,0 m2
 

Área máxima de implantação � 126,00 m2  

Área total de construção � 210,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Herdeiros de A. Leal 

Sul � Arruamento Público 
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Nascente � Lote 5 

Poente � Lote 3 

 

Lote 5 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 265,0 m2
 

Área máxima de implantação � 126,00 m2  

Área total de construção � 210,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Herdeiros de A. Leal 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Lote 6 

Poente � Lote 4 

 

Lote 6 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 265,0 m2
 

Área máxima de implantação � 126,00 m2  

Área total de construção � 210,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Herdeiros de A. Leal 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Lote 7 

Poente � Lote 5 

 

Lote 7 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 320,0 m2
 

Área máxima de implantação � 132,00 m2  

Área total de construção � 240,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Herdeiros de A. Leal 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Rua da Lameira 

Poente � Lote 6 

 

Lote 8 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 260,0 m2
 

Área máxima de implantação � 128,00 m2  

Área total de construção � 230,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 
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Norte � Arruamento Público 

Sul � Lote 14 

Nascente � Lote 9 

Poente � Travessa do Moleirinho 

 

Lote 9 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 270,0 m2
 

Área máxima de implantação � 145,00 m2  

Área total de construção � 240,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Arruamento Público 

Sul � Lote 15 

Nascente � Lote 10 

Poente � Lote 8 

 

Lote 10 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 270,0 m2
 

Área máxima de implantação � 152,00 m2  

Área total de construção � 230,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Arruamento Público 

Sul � Lote 15 

Nascente � Lote 11 

Poente � Lote 9 

 

Lote 11 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 275,0 m2
 

Área máxima de implantação � 152,00 m2  

Área total de construção � 260,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Arruamento Público 

Sul � Lote 16 

Nascente � Lote 12 

Poente � Lote 10 

 

Lote 12 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 270,0 m2
 

Área máxima de implantação � 145,00 m2  

Área total de construção � 250,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 
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N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Arruamento Público 

Sul � Lote 16 

Nascente � Lote 13 

Poente � Lote 11 

 

Lote 13 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 270,0 m2
 

Área máxima de implantação � 136,00 m2  

Área total de construção � 240,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Arruamento Público 

Sul � Lote 17 

Nascente � Rua da Lameira 

Poente � Lote 12 

 

Lote 14 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 313,0 m2
 

Área máxima de implantação � 145,00 m2  

Área total de construção � 260,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Lote 8 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Lote 15 

Poente � Travessa do Moleirinho 

 

Lote 15 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 310,0 m2
 

Área máxima de implantação � 146,00 m2  

Área total de construção � 250,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Lotes 9 e 10 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Lote 16 

Poente � Lote 14 

 

Lote 16 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 320,0 m2
 

Área máxima de implantação � 152,00 m2  
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Área total de construção � 280,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Lotes 11 e 12 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Lote 17 

Poente � Lote 15 

 

Lote 17 

Natureza - habitação � 1 fogo; 

Área do Lote - 288,0 m2
 

Área máxima de implantação � 130,00 m2  

Área total de construção � 230,00 m2
 

Cércea - 6.50 m 

N.º de Pisos - 2 pisos acima da cota de soleira 

Confrontações: 

Norte � Lote 13 

Sul � Arruamento Público 

Nascente � Rua da Lameira 

Poente � Lote 16 

 

2- Integrarão o domínio público da Câmara as parcelas de terreno com as áreas de 

2.416,00 m2, 966,00 m2 e 493,00 m2, destinadas, respectivamente, a vias públicas, 

nomeadamente arruamento, passeios e gares de estacionamento, Equipamento de 

Utilização Colectiva e Espaços Verdes e de Utilização Colectiva. 

 

3- As construções terão de assegurar o R.G.E.U., o R.M.E.U. e Regulamento Geral do 

Loteamento e demais legislação aplicável�. 

 

Mais deliberou informar: 

 

1.- Deverá apresentar projecto e respectivo orçamento das obras de urbanização 

previstas, designadamente vias, redes públicas de abastecimento de águas, esgotos 

(domésticos e pluviais) eléctrica, gás, telecomunicações e de arranjos exteriores.  

 

2- Deliberou ainda informar que a presente deliberação caduca se no prazo de um ano a 

contar da sua notificação não for requerida a autorização para realização das obras de 

urbanização, conforme Art. 71º n.º 1 a) do DL n.º 555/99 alterado pelo DL 177/01. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





4 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO, 

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E PESSOA 

COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA � PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE 

VALÊNCIAS SOCIAIS 
 
 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 14.12.2006 

Acta n.º 28 

 

 79 

1731 - Presente ofício datado de 31-08-2006 (nosso registo de entrada n.º 8521), da Associação 

Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, Instituição Particular de Solidariedade Social e 

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, com sede em Casal Galego, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, solicitando à Câmara Municipal a cedência, em regime de comodato ou outro 

mais conveniente, do terreno propriedade do Município situado na Rua do Sobreiro, daquela 

mesma localidade de Casal Galego, a fim de nele ser construído �...um edifício que 

comportasse as actuais valências que desenvolve na Área Social bem como outras que 

pretende implementar, procurando dar resposta a algumas modalidades apontadas no 

Diagnóstico Social elaborado pela Rede Social da Marinha Grande em 2003 e que são: 

 

 Criação de uma Creche com serviço nocturno, de modo a proporcionar às famílias 

deixar os seus filhos em boas mãos enquanto trabalham. 

 A criação de um Jardim-de-infância com horários que satisfaçam as necessidades de 

muitas famílias Marinhenses. 

 A criação de um Centro de Dia para 30 Idosos. 

 A criação de um Gabinete de Fisioterapia Social, para responder às necessidades dos 

Utentes Idosos da Associação e de Outras Associações congéneres. 

 A criação de um Serviço de Apoio Escolar ao 2º Ciclo do Ensino Básico. 

 Assim como concentrar, no mesmo espaço as valências que tem dispersas em dois 

locais diferentes, um em Casal do Malta com Serviço de Apoio Domiciliário a 35 

Idosos, um Centro de Convívio para 40 Idosos e um Serviço de Fisioterapia, a 

funcionar nas Instalações do Centro de Saúde e o outro, em Casal Galego, na Sede da 

Associação onde funciona um Centro de Actividade Lúdico-Educativas para 30 

crianças e um Centro de Convívio para 15 Idosos.�. 

 
Presente também informação n.º 90/2006, de 19/09/2006, da Secção de Património, com a 

identificação completa (registal e em planta à escala 1:2 000), dos dois terrenos propriedade do 

município e situados na Rua do Sobreiro � Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
 
Nos termos do art.º 1524.º do Código Civil o direito de superfície consiste �...na faculdade de 

construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma obra em terreno alheio, ou de nele 

fazer ou manter plantações.�. 

 

Por seu lado, o art.º 1527.º do mesmo Código determina que o direito de superfície constituído 

por pessoas colectivas públicas em terrenos do seu domínio privado fica sujeito a legislação 

especial e, subsidiariamente, às disposições do Código Civil. 
 
O diploma que regula esta matéria é o Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro que no seu 
art.º 29.º n.º 1 alínea a) dispõe o seguinte: 
�1 � A Administração cederá, mediante acordo directo com os respectivos promotores ou 

interessados, o direito de superfície sobre terrenos destinados: 

 a) Os edifícios ou instalações de interesse público:�. 

 
A Câmara Municipal apreciou o assunto e considerando que as finalidades que a 

Associação (IPSS) já vem prosseguindo no concelho e que pretende prosseguir e criar nas 

novas instalações a construir, de acordo com os objectivos constantes dos seus Estatutos, 

se revestem de incontornável interesse público, tanto maior quanto vêm ao encontro das 

necessidades do concelho da Marinha Grande em termos de valências na área da 

intervenção social, apontadas no �Diagnóstico Social� elaborado em 10-11-2003 pela Rede 
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Social, suprindo algumas das carências no apoio a idosos, a crianças e jovens e, por essa 

via, contribuindo também para a melhoria da qualidade de vida das famílias e para 

fomentar o diálogo inter-geracional, ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64º n.º 

1 alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos termos do previsto nos artigos 29.º n.º 1 alínea a), 19.º n.º 

1 e 20.º n.º 1, todos do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro (Lei dos Solos), 

 

delibera ceder à Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, Instituição 

Particular de Solidariedade Social e Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, registada em 

21 de Maio de 2004, pela inscrição n.º 51/2004, a fls. 61 e 61 verso do livro n.º 10 das 

Associações de Solidariedade Social, com sede em Casal Galego, freguesia e concelho de 

Marinha Grande, a título gratuito, o direito de superfície sobre os seguintes prédios 

rústicos, contíguos: 

 

1. terreno composto por terra de semeadura com a área de 1.010 m2, confrontando 

do Norte com Estada, do Sul com herdeiros de José de Sousa, do Nascente com 

Câmara Municipal e do Poente com Maria das Dores, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 6047 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

13162/280400; 

2. terreno composto por terra de semeadura com a área de 1.010 m2, confrontando 

do Norte com Caminho, do Sul com herdeiros de José de Sousa, do Nascente com 

Câmara Municipal e do Poente com José Manuel Ramos da Silva, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo 6050 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 13161/280400. 

 

A cedência do direito de superfície far-se-á nas seguintes condições que devem ser 

expressamente aceites por deliberação da Assembleia Geral da Associação Social, 

Cultural e Desportiva de Casal Galego, no prazo de 30 dias úteis a contar da notificação 

desta deliberação, sob pena desta ficar sem efeito, com vista à posterior marcação da data 

de celebração da escritura pública pela Notária Privativa do Município: 

 

a) O prazo de duração é de cinquenta anos, prorrogável, automaticamente, por iguais 

períodos de tempo, salvo renúncia expressa do superficiário à prorrogação; 

b) O prazo de início da construção é de cinco anos a contar da data de celebração da 

respectiva escritura, salvo devido a condições não imputáveis do superficiário e 

devidamente ponderadas pela Câmara Municipal; 

c) A construção deve ficar concluída dentro do prazo do respectivo alvará de 

licenciamento; 

d) À construção a erigir não pode ser dado qualquer outro uso que não se enquadre 

nas valências de interesse público referidas nesta deliberação ou com elas 

directamente relacionadas. Neste último caso o novo uso depende de expressa 

autorização da Câmara Municipal a pedido fundamentado do superficiário; 

e) É proibida a alienação do direito de superfície, a qualquer título, nos primeiros 

cinquenta anos, salvo autorização expressa da Câmara Municipal a pedido 

fundamentado do superficiário; 

f) A Câmara Municipal goza do direito de preferência, em primeiro grau, nas 

transmissões onerosas e gratuitas, nos termos do previsto no art.º 20.º n.º 3 do 

citado Decreto-Lei n.º 794/76; 

g) O incumprimento do disposto nas alíneas b) a d) implica a extinção do direito de 

superfície; 
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h) O superficiário fica autorizado a proceder às operações urbanísticas que se 

mostrem necessárias à implementação da construção pretendida, nomeadamente 

emparcelamento dos dois prédios rústicos objecto do direito de superfície. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
5 - DECISÃO FINAL DE ORDEM DE REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO 

INSTALADO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, NO ESTABELECIMENTO 

�AMÉRICA TODAY CONCEPTO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, 

LDA�, SITO NA RUA DAS PORTAS VERDES, N.º 2,  M.ª GRANDE 

 
 
1732 - Presente deliberação de Câmara de 26 de Maio de 2006 que deliberou realizar audiência 

prévia sobre o projecto de decisão de ordem de remoção à Sociedade América Today Concepto 

� Comércio de Produtos Alimentares, Lda . 
 
Presente ofício ( n.º 5692, de 13-06-06) que notificou à interessada aquela decisão. 
 
A Câmara Municipal após análise do referido documento e considerando que: 
 
América Today, Concepto- Comércio de Produtos Alimentares, Lda, foi notificada, em sede de 
audiência prévia,  através do n/ oficio n.º 5692 de 13/06/2006,  para se pronunciar sobre o 

projecto de decisão de ordem de remoção; 
 
Findo o prazo de dez dias legalmente estipulado para o exercício do seu direito de defesa e 

participação no procedimento administrativo, constata-se que a infractora não usufruiu da 

faculdade conferida. 
Mantêm-se inalteráveis todos os fundamentos que motivaram o projecto de decisão de ordem 

de remoção. 
 
Delibera, ao abrigo do disposto no art.º 64º n.º 7, alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01, nos termos do 

preceituado no art.º 18º do Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação de Espaço 

Público, com equipamento e mobiliário urbano, se notifique a Sociedade América Today 

Concepto-Comércio de Produtos Alimentares, Lda com sede na Rua das Portas Verdes- 

Edifício Cristal Atrium- Loja 37, Marinha Grande da Ordem de Remoção que a seguir se 

transmite:  

 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, ordena á Sociedade América Today Concepto- 

Comércio de Produtos Alimentares, Lda, que proceda á remoção do painel  Publicitário no 

estabelecimento �Picanha Grill� de que é proprietária, que consubstancia ocupação do  

espaço público em desacordo com o disposto no supra citado Regulamento Municipal, no 

prazo de dez dias úteis, com início no dia imediatamente seguinte ao da notificação da 

presente ordem de remoção. 

 

Decorrido o prazo para o início ou conclusão dos trabalhos de remoção sem que a 

presente ordem se mostre cumprida, proceder-se-á à remoção por conta do infractor, não 

se responsabilizando a Câmara Municipal por quaisquer danos nos materiais removidos 

(nos termos do artigo 18º e 19º do já citado Regulamento). 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

6 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR AFONSO FONSECA FELICIANO. 

DEFERIMENTO 

 
 
1733 - Presente requerimento apresentado por Afonso Fonseca Feliciano, através do qual 

solicita indemnização por danos provocados por acidente de viação na Rua Guilherme Pereira 

Roldão, na freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente Informação n.º 28/2006/MAC, de 14 de Novembro, na qual se apreciam os factos 

invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
 

«Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 

das pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública deve a Câmara 

Municipal proceder à indemnização dos danos que o lesado provavelmente não teria 

sofrido se não fosse a lesão». 

 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 28/2006/MAC, que fica 

anexa (Anexo 6)e se dá por reproduzida, delibera indemnizar o requerente, Afonso 

Fonseca Feliciano, no valor de trezentos e trinta e dois euros e setenta e cinco cêntimos, 

mediante a apresentação do respectivo recibo, na medida em que se encontram reunidos 

os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas 

no domínio dos actos de gestão pública, de acordo com o artigo 2º, n.º 1, do Decreto-Lei 

n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967 e com o artigo 96º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

7 - �PARQUE DA CERCA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 04/03 (DIRM) � REVISÃO 

DE PREÇOS 
 

 

1734 - Presente requerimento, com a referência 10579, datado de 27.10.2005, apresentado pela 

firma LENA, Engenharia & Construções, S.A., relativo ao cálculo provisório de revisão de 

preços da empreitada designada por �PARQUE DA CERCA�, no valor de 40.982,22 � 

(Quarenta mil, novecentos e oitenta e dois euros e vinte e dois cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. 
 
Presente requerimento, com a referência 12127, datado de 15.12.2005, apresentado pela firma 

LENA, Engenharia & Construções, S.A., relativo ao cálculo provisório de revisão de preços da 

mesma empreitada, no valor de 43.641,26 � (Quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e um 

euros e vinte e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 

Presente requerimento, com a referência 591, datado de 17.01.2006, apresentado pela firma 

LENA, Engenharia & Construções, S.A., relativo ao cálculo actualizado de revisão de preços, 
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no valor de 60.188,39 � (Sessenta mil, cento e oitenta e oito euros e trinta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 

Presente requerimento, com a referência 7046, datado de 17.07.2006, apresentado pela firma 

LENA, Engenharia & Construções, S.A., relativo ao cálculo actualizado de revisão de preços 

da supra referida, no valor de 61.475,99 � (Sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco 

euros e noventa e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Presente informação da DIRM, com a ref. SS-70.06, propondo a aprovação do cálculo de 

revisão de preços da empreitada designada por �PARQUE DA CERCA�, adjudicada à firma 

LENA, Engenharia & Construções, S.A., no valor de 45.703,70 � (Quarenta e cinco mil, 

setecentos e três euros, e setenta cêntimos), relativo à revisão dos trabalhos contratuais, de 

5.161,76 � (Cinco mil, cento e sessenta e um euros e setenta e seis cêntimos), respeitante aos 

trabalhos a mais a preços contratuais, e 1.025,84 � (Mil e vinte cinco euros e oitenta e quatro 

cêntimos), dos trabalhos a mais a preços acordados, perfazendo o valor total de 51.891,30 � 

(Cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e um euros e trinta cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, ao abrigo do disposto no art. 199º do Dec.- Lei N.º 59/99, de 2 de Março e 

do Dec.- Lei N.º 348-A/86, de 16 de Outubro. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref.ª SS-70.06 

anexa (Anexo 7), que se dá por integralmente transcrita, delibera aprovar a revisão de 

preços da empreitada designada por �PARQUE DA CERCA�, adjudicada à firma 

LENA, Engenharia & Construções, S.A., no valor de 45.703,70 � (Quarenta e cinco mil, 

setecentos e três euros, e setenta cêntimos), relativo à revisão dos trabalhos contratuais, de 

5.161,76 � (Cinco mil, cento e sessenta e um euros e setenta e seis cêntimos), respeitantes 

aos trabalhos a mais a preços contratuais, e 1.025,84 � (Mil e vinte cinco euros e oitenta e 

quatro cêntimos), dos trabalhos a mais a preços acordados, perfazendo o valor total de 

51.891,30 � (Cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e um euros e trinta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ao abrigo do disposto no art. 199º do Dec.- Lei N.º 

59/99, de 2 de Março e do Dec.- Lei N.º 348-A/86, de 16 de Outubro.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

8 - �BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA MATA - GARCIA� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 27/2006 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 
 
 
1735 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma �CIVILVIAS � CONSTRUÇÕES E VIAS, Lda� 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do 

Dec.- Lei N.º 273/03, de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �BENEFICIAÇÃO DA 

ESTRADA DA MATA- GARCIA�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � 

Lei 273/03, de 29 de Outubro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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9 - SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DE TEATRO DE REVISTA DO CLUBE 

DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA 

 
 
1736 - Presente informação n.º 149/2006 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 12/12/2006, dando conta que Clube Desportivo e Recreativo da Amieira, apresentou 
a esta autarquia através de uma comunicação escrita entrada a 27/11/06, um pedido de apoio 
para comparticipação nas despesas na realização de um espectáculo de teatro a ser produzido, 

encenado e apresentado pelo grupo, onde coexistem despesas na ordem dos 1.125,00 � para 

guarda-roupa, cenários, iluminação e adereços. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e, consideradas as características do 

projecto, do envolvimento de grande parte dos associados da colectividade, e da tradição 

de tal grupo de teatro no seio da comunidade, delibera, nos termos da alínea b) do n.º 4 do 

Art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 

Janeiro, atribuir um subsídio de 1.000,00 � (mil euros) ao Clube Desportivo e Recreativo 

da Amieira, com sede na Rua dos francos, 118, 2430 012 Marinha Grande, para apoiar a 

realização de um espectáculo de teatro de revista titulado �Aqui Há Rato.� 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2006/A/135. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
10 - APOIO A INVESTIMENTO CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA 

AMIEIRA PARA OBRAS DIVERSAS 

 
 
1737 - Presente informação n.º 150/2006 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 12/12/2006, dando conta que Clube Desportivo e Recreativo da Amieira, apresentou 
a esta autarquia através de uma comunicação escrita entrada a 06/01/06, com um pedido de 

apoio para obras diversas na sua sede social, com custos estimados na ordem dos 5.000 � para 

reparações e melhoramentos. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e, considerando que as obras previstas são 

destinadas à ampliação das suas instalações sociais e desportivas e da sala de espectáculos, 

para poder proporcionar mais actividades de ginástica e teatro à 3ª idade, e considerando 

a mais valia de tais obras de construção, e considerando que o Clube está a dinamizar 

actividades no sentido de atrair a população para fruir de tais instalações, delibera, nos 

termos da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em 

anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 Janeiro, atribuir um subsídio de 2.500,00 � (dois mil e 

quinhentos euros) ao Clube Desportivo e Recreativo da Amieira, com sede na Rua dos 

Francos, 118, 2430 012 Marinha Grande, para apoiar as obras diversas na sua sede social. 
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Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 conforme previsto no PAM através da acção 

2006/A/117. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NO BAIRRO DO CAMARNAL 

(ANTIGO) N.º 10 A ALDA SILVA VASCONCELOS, POR FALTA DE CONDIÇÕES 

DE HABITABILIDADE E DE SEGURANÇA 
 
 
1738 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 11/12/2006, referente a pedido de realojamento, efectuado por Alda Silva 
Vasconcelos, inscrita neste sector, há cerca de 8 anos e residente em habitação arrendada, sita 

no Bairro Emídio Cruz n.º 1, Figueiras; habitação essa que não apresenta as mínimas condições 

de habitabilidade e de segurança. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo, não só à falta de condições de 

segurança e de habitabilidade, mas também à falta de recursos económicos do agregado 

familiar em questão, delibera atribuir a habitação n.º 10 sita no Bairro do Camarnal 

(antigo) � a Alda Silva Vasconcelos, com o número de contribuinte 124334415 pela renda 

mensal de 106,09� (cento e seis euros e nove cêntimos), calculada ao abrigo do regime de 

Renda Apoiada, nos termos do decreto-lei n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir de Janeiro de 

2007. 

 

Mais delibera que o proprietário do imóvel, sito no Bairro Emídio Cruz n.º 1, seja 

notificado no sentido de, após o realojamento da referida munícipe, proceder  à demolição 

da habitação anteriormente mencionada.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL AGOSTINHO - EMBRA � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 20/2006 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 
 

 

1739 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma � Pragosa S.A �. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora 

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do 

Dec.- Lei N.º 273/03, de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �Beneficiação da Rua 

Manuel Agostinho - Embra�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 

273/03, de 29 de Outubro. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

13 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL AGOSTINHO � EMBRA� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 20/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 

 

1740 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 
obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, n.º 3). 
 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, n.º 2 do 

Diploma citado. 
 

Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Beneficiação da Rua Manuel Agostinho � Embra�, adjudicada à 

firma �Pragosa S.A�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - APOIO A INVESTIMENTO À SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 1º 

DE DEZEMBRO DO PERO NETO � OBRAS DIVERSAS 

 
 
1741 - Presente informação n.º 147/PG/2006 do Chefe da Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 12/12/2006, dando conta que a colectividade Sociedade Instrutiva e 
Recreativa 1º de Dezembro do Pero Neto apresentou a esta autarquia um ofício datado de 

12.12.06, com um pedido de apoio para obras diversas na sua sede social, com os seguintes  
custos estimados: Colocação de piso � 14.348,18 �, Obras na casa de banho � 6.500,00 �, 

Execução do palco � 28.000,00 �, Colocação de tecto falso � 15.000,00 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que as obras 

previstas são destinadas à ampliação das suas instalações desportivas e da sala de 

espectáculos, com valência de gimnodesportivo, para poder proporcionar aulas de 

ginástica à 3ª idade, considerando a mais valia de tais obras de construção, e 

considerando que o Clube está a dinamizar actividades no sentido de atrair a população 

para fruírem de tais instalações, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64 da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 Janeiro, 

atribuir um subsídio de 60.000,00 � (sessenta mil euros) à Sociedade Instrutiva e 

Recreativa 1º de Dezembro, com sede no Pêro Neto, 2430 403 Marinha Grande, para 

apoiar obras diversas na sua sede social. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 080701 da acção 2006 A 122. 
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Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - APOIO A INVESTIMENTO AO SPORTING CLUBE MARINHENSE � OBRAS 

NO PAVILHÃO DA EMBRA 

 
 
1742 - Presente informação n.º 148/PG/2006 do Chefe da Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 12/12/2006, dando conta que o Sporting Clube Marinhense apresentou a 
esta autarquia um ofício datado de 12.12.06, com um pedido de apoio para obras diversas no 

seu pavilhão gimnodesportivo situado na Embra com os seguintes  custos estimados: Colocação 

de nova cobertura � 61.000 �, Colocação de nova caixilharia - 21.000,00 �, Colocação de 

iluminação � 2.905 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que as obras 

previstas são destinadas à ampliação e modernização das suas instalações desportivas, no 

sentido de proteger a saúde dos seus atletas e praticantes, e considerando que o Clube está 

a dinamizar actividades no sentido de atrair a população para fruírem de tais instalações, 

delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 Janeiro, atribuir um subsídio de 10.000,00 

� (dez mil euros) ao Sporting Clube Marinhense, com sede na Estrada de Leiria, 111, 2430 

403 Marinha Grande, para apoiar obras diversas no seu pavilhão gimnodesportivo. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 080701 da acção 2006 A 122. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS DE ACORDO COM O PREVISTO 

NO N.º 2 DO ART. 65 DO DEC. -LEI 555/99 COM A REDACÇÃO DADA PELO DEC. 

-LEI 177/2001 

 

 

1743 - De acordo com o Dec. Lei 555/99, de 16 de Dezembro � regime jurídico da 

urbanização e da edificação - com a redacção dada pelo Dec.-Lei 177/2001, de 4 de Julho, a 
emissão de licença e o respectivo alvará de licença de utilização dos edifícios novos, 
reconstruídos, reparados, ampliados ou alterados ou das fracções autónomas, é precedida de 

vistoria à obra concluída, realizada por uma comissão composta por três técnicos, tendo, pelo 

menos dois deles, formação e habilitação legal para assinar projectos, conforme previsto no n.º 
2 do artigo 65 º do Dec. Lei 555/99.   
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Assim, de modo a dar cumprimento ao disposto no Dec. -Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Dec. -Lei 177/2001, de 4 de Julho, a Câmara Municipal delibera 

nomear como seus representantes, para integrarem a Comissão de Vistorias para 

concessão de licença de utilização:   

 
Membros efectivos:          
      

- 2 técnicos que possam subscrever projectos              
- 1 outro elemento        

 

Membros suplentes:     
          

- 2 técnicos que possam subscrever projectos              
- 1 outro elemento 

         
Assim propõe-se os seguintes Técnicos: 

 
Membros efectivos: 

 

- Arq.ª  Isabel Roque  
- Eng.ª Ludmila  
- Fiscal Tomé Brás 

 
Membros suplentes: 

 

- Eng.º Jorge Junqueira 
- Eng.ª Sara Vidal  
- Fiscal Nuno Fernandes 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS DE ACORDO COM O PREVISTO 

NO N.º 2 DO ART. 12 DO DEC.-LEI 168/97 COM A REDACÇÃO DADA PELO DEC.-

LEI 57/2002 
 

 

1744 - De acordo com o Dec. Lei 168/97, de 4 de Julho � regime jurídico da instalação e do 

funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas � com a redacção dada pelo 

Dec. -Lei 57/2002, de 11 de Março, a emissão de licença ou autorização de utilização para 

serviços de restauração ou de bebidas é sempre precedido da vistoria, realizada por uma 

comissão composta por três técnicos a designar pela câmara municipal, tendo, pelo menos dois 

deles, formação e habilitação legal para assinar projectos, conforme previsto no alínea a) do n.º 

2 do artigo 12 º do Dec. Lei 57/2002. 
 
Assim, de modo a dar cumprimento ao disposto no Dec. -Lei 168/97, de 4 de Julho, com a 

redacção dada pelo Dec. -Lei 57/2002, de 11 de Março, a Câmara Municipal delibera 

nomear como seus representantes, para integrarem a Comissão de Vistorias para 

concessão de licença de utilização:   
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Membros efectivos:     
 

- 2 técnicos que possam subscrever projectos              
- 1 outro elemento        

 

Membros suplentes: 

                
- 2 técnicos que possam subscrever projectos               
- 1 outro elemento 

 
Assim propõe-se os seguintes Técnicos: 

 
Membros efectivos: 

 

- Arq.ª  Isabel Roque  
- Eng.ª Ludmila  
- Fiscal Tomé Brás 

 
Membros suplentes: 

 

- Eng.º Jorge Junqueira 
- Eng.ª Sara Vidal  
- Fiscal Nuno Fernandes 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 





APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1745 -  Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 

00,10 horas do dia 15/12/2006, depois de a mesma ter sido interrompida das 20,00 horas 

às 21,20 horas, para jantar. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Chefe da 

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

O Presidente 
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O Vice-Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


