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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

dois de Dezembro de dois mil e 

nove.    

 

 

 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 
Álvaro Manuel Marques Pereira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 15:10 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho e a Sr.ª Vereadora Dr.ª 
Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho não estiveram presentes. 

 
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. REQ. N.º 2829/09 � PC N.º 89/08 � ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE  

 

2. REQ. N.º 2778/09 � PC N.º 514/07 � MARIA ADELAIDE MARQUES GOMES  

 

3. REQ. N.º 3103/09 � PC N.º 413/05 � MANUEL CARVALHO JUNIOR 

 

4. REQ. N.º 3287/09 � PC N.º 52/08 � JUDITE DIAS FERREIRA VALE SANTOS 
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5. REQ. N.º 1752/09 � PC N.º 85/09 � CELESTE MORGADO FRANCISCO 

 

6. REQ. N.º 2918/09 � PC N.º 440/07 � INTERMOLDE � MOLDES VIDREIROS 

INTERNACIONAIS, LDA. 

 

7. REQ. N.º 1365/09 � PC N.º 1302/97 � IMATLANTICO � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA.  

 

8. REQ. N.º 3104/09 � PC N.º 13/08 � JOSÉ MANUEL BERTOLO SANTOS  

 

9. REQ. N.º 2893/09 � PC N.º 235/08 � IVO ALEXANDRE PIRES LEAL  

 

10. REQ. N.º 2884/09 � PC N.º 584/02 � SOCIEDADE DESPORTIVA E 

RECREATIVA DE PILADO E ESCOURA  

 
11. REQ. N.º 2830/09 � PC N.º 339/05 � SOCIEDADE DESPORTIVA E 

RECREATIVA DE PILADO E ESCOURA  

 
12. REQ. N.º 2987/09 � PC N.º 363/08 � EUSÉBIO MACHADO � MÁRMORES E 

GRANITOS, LDA. 

 
13. REQ. N.º 3035/09 � PC N.º 199/09 � CARLOS MANUEL COUCEIRO NETO 

SOUSA  

 

14. REQ. N.º 2677/09 � PC N.º 219/09  �  MARIA SOFIA GOMES DOS SANTOS  

 

15. REQ. N.º 2728/09 � PC N.º 223/09 � GALLOVIDRO, SA  

 

16. REQ. N.º 2470/09 � PC N.º 202/09 � CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA 

GENERAL HUMBERTO DELGADO � BLOCO 32 

 

17. REQ. N.º 2575/09 � PC N.º 213/09 � JOSÉ VIGÁRIO BERNARDINO  

 

18. REQ. N.º 1786/08 � PC N.º 160/08 � MARIA ALICE FERREIRA MOTA 

 
19. REQ. N.º 4365/03 � PC N.º 942/03 � PEDRO JOAQUIM VALENTIM CONDUTO 

 
20. REQ. N.º 1809/09 � PC N.º 33/09 � IVO SANTOS VENTURA 

 

21. PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 91/09 � AP/DASU/HIG � CONCURSO 

PÚBLICO PARA O SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL/MECÂNICA COM 

CORTE DE ERVAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS, NAS RUAS DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

PARA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA. 
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22. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �ROSIS PUB� EM S. PEDRO DE MOEL 

 

23. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �TOPIS PUB� EM S. PEDRO DE MOEL 

 

24. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �PARKNER´S CAFÉ� 

 

25. ALUGUER DE 14 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À 

EMPRESA MUNICIPAL TUMG, EM, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

ADJUDICAÇÃO 

 

26. TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS À EMPRESA MUNICIPAL TUMG, 

EM, PARA O PERÍODO DE 02-01-2010 A 31-12-2010. ADJUDICAÇÃO 

 

27. FUNDO FINÍCIA � PARECER DA CÂMARA SOBRE O PROJECTO DE 

INVESTIMENTO APRESENTADO PELA SOCIEDADE EUSÉBIO 

MACHADO, MÁRMORES E GRANITOS, LDA 

 

28. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 

 

29. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS 

PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 185/CO/2007 Nº 39/CO/2008 E Nº 

74/CO/2009, EM QUE É ARGUIDO CARLOS MANUEL CORDEIRO DO 

CASAL. 

 

30. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS 

PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 10/CO/2007, 04/CO/2008, 

06/CO/2008 E 174/CO/2008, EM QUE É ARGUIDO PAULO FERNANDO 

VITORINO MARIA. 

 

31. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS - CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 

 

32. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS - DEC-LEI Nº 59/99 DE 02 DE MARÇO 

 

33. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

34. �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CONCURSO PÚBLICO N.º 

03/2006 � DIRM � SUPRESSÃO DE TRABALHOS 

 

35. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS: PRACETA DA LIBERDADE, 

BAIRRO VELHO DO CAMARNAL E RUA GENERAL HUMBERTO 

DELGADO 
 

36. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 1.º 

DIREITO, MOITA: CARLA SOFIA PAULO DE JESUS, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 
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37. ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DE HABITAÇÃO SOCIAL SITA NA AVENIDA 

DA LIBERDADE BLOCO L 4.º FRENTE DIREITO, CASAL DE MALTA. 

 

38. TRANSFERÊNCIA INTERNA DA INQUILINA JUDITH GUERRA SANTANA, 

RESIDENTE NA FRACÇÃO CORRESPONDENTE AO 1.º DIREITO DO 

BLOCO M DA AVENIDA DA LIBERDADE PARA O 1.º ESQUERDO DO 

BLOCO L, POR MOTIVOS DE SAÚDE. 
 

39. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 3, RC � DTO., A CATARINA SOLANGE SOARES, POR 

MOTIVOS ECONÓMICOS, SAÚDE E HABITACIONAIS. 
 

40. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 2 -  3º DTO., A OLGA DA CONCEIÇÃO JESUS 

OLIVEIRA, POR MOTIVOS ECONÓMICOS E HABITACIONAIS 

 

41. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL A MARIA ETELVINA TEIXEIRA, 

SITA NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 5 3.º ESQUERDO, 

CASAL DE MALTA, POR FALTA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. 
 

42. ANULAÇÃO DAS GUIAS DE RECEITA N.º 6598/2 E 6600/2 EMITIDAS EM 

07/07/2009, E SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS PELAS GUIAS N.ºS 8499/2 E 

8500/2 DE 10/09/2009 
 

43. CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA � ATLÉTICO 

CLUBE MARINHENSE 
 

44. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DOS 

IDOSOS. 

 
45. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO DA 

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO. 

 
46. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E 

AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DA MARINHA GRANDE 

 
47. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO � ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO AO 

MUSEU DO VIDRO E AO MUSEU JOAQUIM CORREIA � AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GUILHERME STEPHENS � MARINHA GRANDE 
 

48. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO 

VIDRO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2010 
 

49. FESTA DO TEATRO 2009 
 

50. ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DOADO PELO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS, AOS 

ESTABELECIMENTOS DO ENSINO BÁSICO E JARDINS INFÂNCIA DO 

CONCELHO 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 22/12/2009 

Acta n.º 30 

 

 6 

51. DOAÇÃO DE DIVERSOS BENS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 

PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS DO 1º CEB DO CONCELHO, NO PERÍODO DE 

01-07-2009 A 30-11-2009 

 

52. DESIGNAÇÃO DE TUTORES NO ÂMBITO DA 3.ª EDIÇÃO ESTÁGIOS 

PEPAL (PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 
 

53. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 



 

 

 

1 - REQ. N.º 2829/09 � PC N.º 89/08 � ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE  
 

 

921 - Por unanimidade dos presentes foi deliberado que o 1.º ponto da ordem do dia - 

REQ N.º 2829/09 � PC N.º 89/08 � ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE, fosse adiado 

para a próxima reunião da Câmara Municipal em que estejam presentes todos os 

membros do executivo. 

 

 

2 - REQ. N.º 2778/09 � PC N.º 514/07 � MARIA ADELAIDE MARQUES GOMES  

 
 
922 - Presente processo de licenciamento n.º 1208/65, referente à Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito na Rua dos Outeirinhos, Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi 
atribuído Alvará de Licença de Obras de Construção inicial n.º 239/65, de 24/05. 
 
Presente pedido de licenciamento referente à Remodelação e Ampliação da referida moradia, 

com posterior aditamento pressupondo a sua demolição e a Construção de um Edifício de 

Habitação e Serviços, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estar o 

projecto apresentado, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de 

Junho; 

2. Apresentação em igual período, dos seguintes elementos: 

a) Planta de Implantação desenhada sobre levantamento topográfico à escala 1:200 ou 

superior, incluindo o arruamento de acesso, arranjos exteriores, indicação das 

dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas e respectivo material, área 

cedida ao domínio público, delimitação final do prédio e inscrição das confrontações 

do mesmos, representação da localização das baterias de contadores de água e de 

receptáculos postais, e alteração da representação do muro de vedação confinante 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 22/12/2009 

Acta n.º 30 

 

 7 

com a rampa de acesso ao piso de cave, de forma a não exceder o limite desta, visto 

se encontrar representado em área de cedência ao domínio público; 

b) Estimativa do custo total da obra, contemplando áreas de construção, áreas de 

arranjos exteriores e muros de vedação; 

c) Calendarização da execução da obra, contendo a descrição das várias fases da obra 

e dos trabalhos a executar (incluindo a demolição da edificação existente), bem como 

os tempos previstos para a realização dos mesmos; 

d) Cortes longitudinais e transversais, às escalas 1/200, abrangendo a totalidade do 

terreno, elaborados nos termos do disposto no n.º 3 do art. 10.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas. 

3. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra, nomeadamente passeio e gare de estacionamento, 

na extensão do prédio confinante com a via pública, cujos alinhamento e materiais 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos competentes desta 

câmara; 

4. Os muros de vedação no interior do prédio deverão ser executado em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, com uma altura máxima de 1,80m, de acordo com a 

alínea c) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações 

Urbanas; 

5. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e Declaração 

de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

6. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação; 

7. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas; 

8. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - REQ. N.º 3103/09 � PC N.º 413/05 � MANUEL CARVALHO JUNIOR 

 

 

923 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional, 

constituído por três fracções, a levar a efeito num prédio rústico localizado em Pero Neto, 

Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estar o projecto de arquitectura referente à 

operação urbanística a levar a efeito, apto a merecer aprovação.  
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de 

Junho; 

2. Apresentação em igual período, de renovação do Alvará de Licença de Utilização de 

Domínio Hídrico, a emitir pela Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., 

pelo facto do prazo estabelecido para a construção da referida obra, patente no 

anterior Alvará n.º 124/2005, ter terminado; 

3. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra, nomeadamente um passeio na extensão do prédio 

confinante com a via pública, dando continuidade ao existente, cujos alinhamento e 

materiais deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos competentes 

desta câmara; 

4. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70m, de 

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante 

com o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão 

até 1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da 

alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

5. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e Declaração 

de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

6. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação; 

7. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas; 

8. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - REQ. N.º 3287/09 � PC N.º 52/08 � JUDITE DIAS FERREIRA VALE SANTOS 
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924 - Presente processo de licenciamento n.º 793/83, referente à Reconstrução de Moradia, 

levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua da Serraria, Vieira de Leiria, Freguesia de 
Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção inicial n.º 64/84, de 25 

de Janeiro. 
 
Presente processo n.º 1333/85 (aditamento ao processo inicial � alterações ao projecto de 

arquitectura) e processo n.º 129/86 (alterações ao projecto de águas e saneamento), ao qual foi 

atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 216/86, de 17 de Março. 
 
Presente pedido de licenciamento de alterações ao projecto de arquitectura aprovado, dispondo 

dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem as alterações requeridas, aptas a 

merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com o condicionalismo da 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001 de 04/06. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 1752/09 � PC N.º 85/09 � CELESTE MORGADO FRANCISCO 

 

 

925 - Presente processo de licenciamento referente à Operação de Loteamento urbano, levado a 

efeito no lugar da Garcia, Freguesia da Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 

09/95. 
 
Presente pedido de licenciamento referente à alteração de loteamento, dispondo dos pareceres 

favoráveis dos serviços que atestam estar apta a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou aprovar a alteração à operação de 

loteamento titulado pelo Alvará n.º 09/95, em nome de António Marques Capatão e 

Outros, designadamente os parâmetros de construção do Lote n.º 3, omisso na matriz 

urbana, descrito sob o número 09694/151195, passando a ter as seguintes características:  

Lote n.º 3 

Natureza - habitação - 1 fogo T4. 

Área do Lote � 1760,50 m2.
 

 Área máxima de implantação � 300 m2, sendo; 200 m2 para habitação e 100 m2 para 

anexo. 

Área máxima de habitação � 300,00 m2. 

Área total de construção � 400,00 m2
 

N.º de pisos: Habitação - 2 pisos; 

Anexo - 1 piso. 

 

A construção a erigir no Lote n.º 3 terá de assegurar o RGEU, o RMEU, o Regulamento 

do Loteamento e demais normativos legais aplicáveis. 
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A presente alteração não produz qualquer efeito sobre os restantes lotes, mantendo-se as 

condições patentes no projecto de loteamento licenciado pelo alvará de loteamento com 

obras de urbanização n.º 09/95, de 03 de Novembro. 

 

Mais deliberou recomendar a apresentação da descrição actualizada das confrontações do 

lote em questão, bem como informar o requerente que a presente deliberação caduca se, 

no prazo de 1 ano a contar da data da notificação, não for requerida a emissão da 

respectiva licença, nos termos do art. 71.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - REQ. N.º 2918/09 � PC N.º 440/07 � INTERMOLDE � MOLDES VIDREIROS 

INTERNACIONAIS, LDA. 

 

 

926 - Presente Processo de Obras n.º 880/1994, referente ao licenciamento da construção de um 

edifício industrial, localizado na Rua de França, Lote 31, Zona industrial do Casal da Lebre, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 17/11/1994, 06/07/1995 e 31/07/1995, 
a que correspondeu o alvará de licença de construção com o n.º 460/96, de 11/07/1996; 
 
Presente o Projecto de Arquitectura referente à alteração e ampliação de edifício industrial 

existente aprovado em Reunião de Câmara de 12/03/2009, cuja Deliberação se transcreve: 
�� 

Presente Processo de Obras n.º 880/1994, referente ao licenciamento da construção de um 

edifício industrial, localizado na Rua de França, Lote 31, Zona industrial do Casal da Lebre, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 17/11/1994, 06/07/1995 e 

31/07/1995, a que correspondeu o alvará de licença de construção com o n.º 460/96, de 

11/07/1996; 

Presente o Projecto de Arquitectura referente à alteração e ampliação de edifício industrial 

existente; 

Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, 

aptas a merecerem aprovação. 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de 

arquitectura referente à alteração e ampliação de um edifício industrial, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho; 

2. Apresentação, em igual período, da Planta de Implantação de Arranjos Exteriores com a 

representação dos lugares de estacionamento de forma a cumprir com o dimensionamento 

previsto no artigo 22.º do RMEU; 

3. Apresentação de comprovativo de entrada do pedido de licenciamento industrial, junto da 

Direcção Regional de Economia do Centro, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 

de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, de 9 de Maio. 

�� 
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Presente pedido de certificação de peças desenhadas do projecto de arquitectura que inclui 

Planta de Implantação e Arranjos Exteriores rectificada nos termos da Deliberação de Câmara 

acima transcrita. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas 

a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o pedido de certificação de peças 

desenhadas do projecto de arquitectura que inclui Planta de Implantação e Arranjos 

Exteriores rectificada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - REQ. N.º 1365/09 � PC N.º 1302/97 � IMATLANTICO � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA.  

 

 

927 - Presente anterior Deliberação de Câmara datada de 30 de Julho de 2009, recaída sobre o 

requerimento em referência, a qual se transcreve: 
�� 

Presente requerimento de IMATLANTICO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

TURÍSTICOS, LDA., titular do processo de licenciamento de construção n.º 1302/97, do prédio 

sito no lugar de Água de Madeiros, da Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a 

recepção provisória das obras de urbanização previstas no mesmo, designadamente, rede 

viária. 

Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 

Após análise da pretensão e do referido auto, a Câmara delibera aceitar provisoriamente as 

obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e mandar libertar 90% da 

Garantia Bancária N/NR.035/09/00402, datada de 30 de Abril de 2009, do Banco Banif, no 

valor de EUR 4.116,00 (quatro mil cento e dezasseis euros), ficando retidos os restantes 10% 

da referida caução até a recepção definitiva das mesmas, no montante de EUR 411,60 

(quatrocentos e onze euros e sessenta cêntimos).  

��  

 
Presente informação técnica dos serviços, referindo: 
1. Que a garantia bancária sobre a qual a Câmara mandou libertar 90% do seu montante, havia 

sido prestada no âmbito das últimas alterações levadas a efeito nas referidas obras de 

urbanização, decorrentes das desconformidades detectadas na anterior vistoria realizada em 

27 de Novembro de 2008. 
2. Que as obras de urbanização inicialmente executadas, objecto de não recepção provisória, 

autorizadas na sequência do licenciamento do empreendimento em causa, haviam sido 

caucionadas através da Garantia Bancária n.º 125-02-0796140, do Banco Comercial 
Português, S.A., datada de 24 de Maio de 2005, não tendo sido libertada nos 

correspondentes 90%, aquando da deliberação de câmara de 30 de Julho de 2009. 
3. Tendo em consideração o auto de recepção provisória das Obras de Urbanização realizadas 

no âmbito do presente processo de construção, datado de 28 de Julho de 2009, referindo 

��que as mesmas se encontram executadas de acordo com o projecto aprovado e em 

condições de serem recebidas provisoriamente.�, a Câmara Municipal deverá mandar 
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libertar 90% da Garantia Bancária n.º 125-02-0796140, do Banco Comercial Português, 

datada de 24 de Maio de 2005, no valor de � 9.514,00 (nove mil quinhentos e catorze euros), 

ficando retidos os restantes 10% da referida caução, até à recepção definitiva das mesmas, 

no montante de � 951,40 (novecentos e cinquenta e um euros e quarenta cêntimos). 
 
Após análise da pretensão a Câmara, tendo em consideração o parecer técnico dos 

serviços, a Câmara delibera mandar libertar 90% da Garantia Bancária n.º 125-02-

0796140, do Banco Comercial Português, S.A., datada de 24 de Maio de 2005, no valor de 

� 9.514,00 (nove mil quinhentos e catorze euros), referente às obras de urbanização já 

recepcionadas provisoriamente, ficando retidos os restantes 10% da referida caução, até à 

recepção definitiva das mesmas, no montante de � 951,40 (novecentos e cinquenta e um 

euros e quarenta cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - REQ. N.º 3104/09 � PC N.º 13/08 � JOSÉ MANUEL BERTOLO SANTOS  

 

 

928 - Presente processo de licenciamento referente à Legalização das Alterações Efectuadas 

num Estabelecimento de Bebidas, localizado junto da Estrada Nacional n.º 242, em Albergaria, 

Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

143/09, de 07/07. 
 
Presentes projectos de alterações aos projectos de arquitectura e especialidades anteriormente 

aprovados, decorrentes das desconformidades detectadas aquando da realização das vistorias 

realizadas em 12 de Agosto de 2009 e 3 de Setembro de 2009, dispondo dos pareceres técnicos 
dos serviços que atestam se encontrarem aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo de proceder à entrega de declaração 

prévia prevista no Decreto-Lei n.º 259/07, de 17 de Julho, antes do pedido de emissão do 

Alvará de Autorização de Utilização, ou em simultâneo com este, dado tratar-se de um 

condicionalismo à respectiva emissão, no termos n.º 3 do art.º 3.º do mencionado diploma 

legal. A declaração prévia entregue nestes termos não constitui título válido para a 

imediata abertura do estabelecimento, já que tal só poderá ocorrer, após emissão do 

alvará, nos termos do disposto n.º 5 do art.º 4.º daquele diploma. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - REQ. N.º 2893/09 � PC N.º 235/08 � IVO ALEXANDRE PIRES LEAL  

 

 

929 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar, Anexo 

e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua dos Sapateiros, 
Tojeira de Picassinos, Freguesia da Marinha Grande, dispondo do projecto de arquitectura 
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aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 13/07/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 
60/2007, de 4 de Setembro. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra, nomeadamente um passeio na extensão total do 

prédio confinante com a via pública, cujos alinhamento e materiais deverão ser 

oportunamente definidos pelos serviços técnicos competentes desta câmara. 

2. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70m, de 

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante com 

o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão até 

1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da alínea x) 

do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e Declaração 

de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

4. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação. 

5. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas.  

6. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 2884/09 � PC N.º 584/02 � SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA 

DE PILADO E ESCOURA  
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930 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Bancada Desportiva, a levar 

a efeito num prédio rústico localizado na Rua do Campo de Futebol, no Pilado, Freguesia da 
Marinha Grande, dispondo do projecto de arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 17/07/2003 e Projectos de Especialidades aprovados por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 01/10/2009. 
 
Presente aditamento ao Projecto da Rede Predial de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, 

devidamente instruído com declaração de responsabilidade do seu autor, nos termos e para os 

efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estar o aditamento apresentado ao referido 

projecto, apto a merecer aprovação. 
 

Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de peça(s) gráfica(s) com a localização de fossa estanque dimensionada 

para um despejo máximo quinzenal, suprimindo a fossa séptica e poço absorvente 

proposto, por forma a dar cumprimento ao solicitado no ponto 2 do anterior Ofício n.º 

2367/04, de 18/11; 

2. Apresentação de declaração do técnico responsável pelos projectos de especialidades, 

passada pela respectiva associação, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no n.º 

3 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 2830/09 � PC N.º 339/05 � SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA 

DE PILADO E ESCOURA  

 
 
931 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Balneários Desportivos, a 

levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua do Campo de Futebol, no Pilado, Freguesia 

da Marinha Grande, dispondo do projecto de arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 02/06/2005. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Relativamente à Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, dado não existir 

actualmente colector doméstico no arruamento, o requerente deverá apresentar 

projecto de execução de uma fossa estanque, dimensionada para um despejo com uma 

periodicidade mínima quinzenal, construída de forma a futuramente poder ligar à rede 

de saneamento público. 

2. Apresentação de Termos de Responsabilidade dos Projectos de Especialidades, 

referindo a legislação vigente à data de entrada do processo (Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16/12, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06).  

3. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação. 

4. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas.  

5. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 2987/09 � PC N.º 363/08 � EUSÉBIO MACHADO � MÁRMORES E 

GRANITOS, LDA. 

 
 
932 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração e Ampliação de Edifício 

Industrial, Localizado na Estrada da Nazaré, Freguesia da Marinha Grande, dispondo do 

projecto de arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

04/06/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de comprovativo de autorização das Estradas de Portugal, S.A., 

relativamente à localização do edifício e respectivos acessos, no âmbito do disposto no 

decreto-lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro. 

2. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 
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com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas. O registo desta deslocação no respectivo livro de obra é 

imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 3035/09 � PC N.º 199/09 � CARLOS MANUEL COUCEIRO NETO 

SOUSA  

 

 

933 - Presente pedido de licenciamento de ocupação da via pública com andaimes por um 

período de 30 dias, numa área de 12 m
2, apresentado a coberto do requerimento n.º 30635/09 

apresentado por Carlos Manuel Couceiro Neto Sousa. 
 
Presente parecer favorável emitido pelos serviços de fiscalização desta Câmara. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o pedido de ocupação da via 

pública com andaimes de 2 pisos, por um período de 30 dias, numa área de 12 m
2
, 

devendo ser salvaguardadas todas as normas de segurança previstas nos artigos 28.º, 36.º, 

38.º e 39.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas e demais legislação conexa. 

 

Mais deliberou informar o requerente que as obras que pretende executar, sendo de 

conservação nos termos do definido na alínea f) do art.º 2.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, serão isentas de licença, por se 

enquadrarem na alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º do supra mencionado diploma legal, desde 

que as mesmas não impliquem modificações das características físicas da edificação 

existente, designadamente a respectiva estrutura resistente, cérceas, forma das fachadas, 

forma dos telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - REQ. N.º 2677/09 � PC N.º 219/09  �  MARIA SOFIA GOMES DOS SANTOS  

 

 

934 - Presente pedido de licenciamento de ocupação da via pública com andaimes por um 

período de 30 dias, numa área de 12 m
2, apresentado a coberto do requerimento n.º 2677/09 

apresentado por Mara Sofia Gomes dos Santos. 
 
Presente parecer favorável emitido pelos serviços de fiscalização desta Câmara. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o pedido de ocupação da via 

pública com andaimes de 3 pisos, por um período de 30 dias, devendo ser salvaguardadas 

todas as normas de segurança previstas nos artigos 28.º, 36.º, 38.º e 39.º do Regulamento 

Municipal de Edificações Urbanas e demais legislação conexa. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 22/12/2009 

Acta n.º 30 

 

 17 

 

Mais deliberou informar a requerente que as obras que pretende executar, sendo de 

conservação nos termos do definido na alínea f) do art.º 2.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, serão isentas de licença, por se 

enquadrarem na alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º do supra mencionado diploma legal, desde 

que as mesmas não impliquem modificações das características físicas da edificação 

existente, designadamente a respectiva estrutura resistente, cérceas, forma das fachadas, 

forma dos telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - REQ. N.º 2728/09 � PC N.º 223/09 � GALLOVIDRO, SA  

 

 

935 - Presente pedido de licenciamento de ocupação da via pública com tapumes por um 

período de 60 dias, numa área de 100 m
2, apresentado a coberto do requerimento n.º 2728/09 

apresentado por Gallovidro, S.A. 
 
Presente parecer favorável emitido pelos serviços de fiscalização desta Câmara. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o pedido de ocupação da via 

pública com tapumes, por um período de 30 dias, numa área de 100 m
2
, devendo a firma 

requerente promover a salvaguarda de todas as normas de segurança previstas nos 

artigos 28.º, 36.º, 38.º e 39.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas e demais 

legislação conexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - REQ. N.º 2470/09 � PC N.º 202/09 � CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA 

GENERAL HUMBERTO DELGADO � BLOCO 32 

 

 

936 - Presente pedido de licenciamento de ocupação da via pública com andaimes por um 

período de 30 dias, numa área de 20 m
2, apresentado a coberto do requerimento n.º 2470/09 

apresentado por Condomínio do prédio sito na Rua General Humberto Delgado, Bloco 32. 
 
Presente parecer favorável emitido pelos serviços de fiscalização desta Câmara. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o pedido de ocupação da via 

pública com andaimes de 3 andares, por um período de 30 dias, numa área de 20 m
2
, 

devendo ser salvaguardadas todas as normas de segurança previstas nos artigos 28.º, 36.º, 

38.º e 39.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas e demais legislação conexa. 

 

Mais deliberou informar o requerente que as obras que pretende executar, sendo de 

conservação nos termos do definido na alínea f) do art.º 2.º do Regime Jurídico da 
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Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, serão isentas de licença, por se 

enquadrarem na alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º do supra mencionado diploma legal, desde 

que as mesmas não impliquem modificações das características físicas da edificação 

existente, designadamente a respectiva estrutura resistente, cérceas, forma das fachadas, 

forma dos telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - REQ. N.º 2575/09 � PC N.º 213/09 � JOSÉ VIGÁRIO BERNARDINO  

 

 

937 - Presente pedido de licenciamento de ocupação da via pública com andaimes e grua por 

um período de 6 dias, numa área de 20 m
2, apresentado a coberto do requerimento n.º 2575/09 

apresentado por José Vigário Bernardino. 
 
Presente parecer favorável emitido pelos serviços de fiscalização desta Câmara. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o pedido de ocupação da via 

pública com andaimes de 5 pisos e grua, por um período de 30 dias, numa área de 20 m
2
, 

devendo ser salvaguardadas todas as normas de segurança previstas nos artigos 28.º, 36.º, 

38.º e 39.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas e demais legislação conexa. 

 

Mais deliberou informar o requerente que as obras de pintura que pretende executar, 

sendo de conservação nos termos do definido na alínea f) do art.º 2.º do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, serão isentas de licença, por 

se enquadrarem na alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º do supra mencionado diploma legal, 

desde que as mesmas não impliquem modificações das características físicas da edificação 

existente, designadamente a respectiva estrutura resistente, cérceas, forma das fachadas, 

forma dos telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - REQ. N.º 1786/08 � PC N.º 160/08 � MARIA ALICE FERREIRA MOTA 

 
 
938 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração de uma Edificação existente com 

vista à instalação de Salão de Cabeleireiro e Estética, localizada na Rua de Leiria, Barqueiro, 

Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de pareceres técnicos dos serviços, referindo a 

desconformidade da mesma com normas legais e regulamentares aplicáveis, comunicadas 

através do Ofício n.º 966/09, de 17/06. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto nas alínea a) e c) do n.º 1 do art.º 24.º 
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do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, 

de 04/09, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

1. A ampliação proposta para o piso da cave não respeita o polígono de implantação 

definido na planta síntese do Loteamento Urbano (Alvará de Loteamento n.º 11/89), 

para além de exceder a área máxima de construção prevista; 

2. Os Termos de Responsabilidade de autoria do projecto de arquitectura e 

coordenação de projecto, não se encontram elaborados em conformidade com o 

disposto nos anexos I e II da Portaria n.º 232/2008, de 11/03; 

3. Ausência de parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, pelo facto 

do Projecto de Segurança Contra Riscos de Incêndio apresentado, não se encontrar 

instruído com os elementos necessários à sua apreciação. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 966/09, de 17/06, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 4365/03 � PC N.º 942/03 � PEDRO JOAQUIM VALENTIM CONDUTO 

 
 
939 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração e Ampliação de uma Edificação 

existente, localizada na Rua da Mata, Garcia, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de 
pareceres técnicos dos serviços, referindo a desconformidade da mesma com normas legais e 

regulamentares aplicáveis, comunicados através do Ofício n.º 730/09, de 08/05. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

04/06, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

1. Não fazer menção ao número de processo camarário para a construção existente, bem 

como outros elementos que possibilitem a sua referenciação por parte dos Serviços 

Municipais, conforme mencionado no n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento Municipal 

das Edificações Urbanas; 

2. Os muros de vedação apresentados terem altura superior ao regulamentar, conforme 

descrito no n.º 4 da alínea x) do artigo 3.º do Regulamento Municipal de Edificações 

Urbanas; 

3. Na divisão destinada a cozinha ser proposta a abertura de um vão, com obstáculos à 

iluminação a distância inferior a 2,00m em relação ao seu eixo vertical, contrariando 

desta forma o mencionado no artigo 73.º do RGEU; 

4. O telhado se encontrar sobre as extremas vizinhas, contrariando o mencionado no n.º 1 

do artigo 1365.º do Código Civil; 

5. O arruamento situado a poente contrariar o Regulamento de Segurança Contra 

Incêndios (Decreto-Lei n.º 64/90, de 21/02), nomeadamente as alíneas 3) e 4) do artigo 

46.º, ao indicar como condições de acesso às viaturas de bombeiros, a largura mínima 

de 7,00m em arruamentos terminando em impasse. 
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Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 730/09, de 08/05, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 1809/09 � PC N.º 33/09 � IVO SANTOS VENTURA 

 

 

940 - Presente projecto de arquitectura referente ao licenciamento da �Legalização da 

Construção de um Barracão�, levado a efeito num prédio rústico localizado na Pedra, Freguesia 

da Marinha Grande. 
 
Presente pareceres técnicos dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a ausência de arruamento ou de infra-
estruturas, comunicadas através do Ofício n.º 808/09, de 20/05. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou indeferir a pretensão, nos termos do disposto nas alíneas a) do n.º 1 e 

n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe 

foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

a) Servidões administrativas afectas às Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais, 

constituindo estas servidões, condicionantes de ordem superior ao uso do solo, 

referidas no artigo 19.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha 

Grande e assinaladas na sua Carta de Condicionantes, encontrando-se aqueles 

regimes regulados, respectivamente, pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31/03 e 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22/08; 

b) Artigo 8.º do Regulamento do PDMMG, ao propor edificação em �Área de 

Protecção Especial�, com características incompatíveis com as construções 

autorizadas naquele tipo de espaços. 

2. Ausência de ��arruamentos ou de infra-estruturas de abastecimento de água e 

saneamento�� constituindo a obra projectada ��comprovadamente, uma sobrecarga 

incompatível para as infra-estruturas existentes.�    

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, comunicado através dos 

anteriores Ofícios n.º 808/09, de 20/05 e n.º 1176/09, de 24/07, sem que o requerente tenha 

apresentado qualquer tipo de alegações às questões que motivaram o indeferimento da 

pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 91/09 � AP/DASU/HIG � CONCURSO PÚBLICO 

PARA O SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL/MECÂNICA COM CORTE DE 

ERVAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS, NAS RUAS DO CONCELHO DA 
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MARINHA GRANDE � DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO 

DA DESPESA. 
 
 
941 - Considerando que por deliberação de Câmara, datada de 17/11/2009 foi autorizada a 

realização de despesa e a abertura de um concurso público para o serviço de varredura 

manual/mecânica com corte de ervas e aplicação de herbicidas, nas ruas do concelho da 

Marinha Grande, tendo sido desencadeado o processo de aquisição n.º 91/09-AP/DASU/HIG. 
 
Considerando que o valor estimado pelo serviço requisitante para a realização da despesa foi de 

165.000,00 euros, acrescidos de I.V.A. à taxa legal aplicável. 
 
Considerando que atento o critério de adjudicação fixado e o preço das várias propostas 

apresentadas, ainda em fase de análise, se revela possível que o valor da adjudicação supere o 

limite de autorização de despesa prescrito no artigo 18º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de Junho. 
 
Considerando que a competência para autorização da despesa atribuída à Câmara Municipal 

pode ser delegada no seu Presidente até 150.000 contos (748.196,85 euros), nos termos no 
disposto no artigo 29º nº 2 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
 
Considerando que o Presidente da Câmara detem competência própria para autorizar a despesa, 

e subsequente adjudicação, até 30.000 contos (149.639,37 euros), atento o disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
 
Considerando que é necessário assegurar, sem hiatos, o serviço de varredura manual/mecânica 

com corte de ervas e aplicação de herbicidas, nas ruas do concelho da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 29º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, com os artigos 65º e 68º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e com os artigos 35º e 37º, do 

Código do Procedimento Administrativo, delegar no seu Presidente a competência para 

autorizar a despesa até 165.000,00 euros, excluído de IVA, no âmbito do procedimento 

pré-contratual n. º 91/09 � AP/DASU/HIG, destinado à aquisição do serviço de varredura 

manual/mecânica, com corte de ervas e aplicação de herbicidas no concelho da Marinha 

Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �ROSIS PUB� EM S. PEDRO DE MOEL 

 

 
942 - Presente informação nº 54/AF/2009 de 16-12-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 
� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 07 de Dezembro de 2009, um requerimento em nome 

de Isabel Maria Marques Lemos, na qualidade de entidade exploradora do estabelecimento 
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Rosis Pub, sito na Praia de S. Pedro de Moel, no qual solicita autorização para alargamento 

de horário de funcionamento a titulo excepcional, no dia 01 de Janeiro de 2010, das 2:00h às 

4:00h para comemoração da passagem de ano. 

� 

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 do referido Regulamento, 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. 

 

Dispõe ainda o citado Regulamento 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, (cfr. alínea b) nº1 art.2º) 

� 

Atendendo a que: 

 este estabelecimento está numa zona turística, ao qual aflui bastante público nas 

noites de passagem de ano; 

 a dinamização desta noite na Praia de S. Pedro depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 o estabelecimento está em fase de licenciamento (processo nº 515/2006); 

 

Face ao exposto, caso a Câmara assim o entenda deverá ser dado cumprimento ao disposto no 

nº 1 do artigo 2º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

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

Municipal deverá ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de 

Consumidores.� 

 

A Câmara depois de analisar a informação delibera autorizar o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento Rosis Pub, a título excepcional, no dia 01 de 

Janeiro de 2010, das 2:00h às 4:00h para comemoração da passagem de ano. Esta 

deliberação só produzirá efeitos se todos os pareceres referidos no artigo 2.º, n.º 1 do 

citado Regulamento forem favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, com a recomendação de reabrirem no dia 

1 de Janeiro de 2010 só a partir das 12:00 horas. 

 

 

23 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �TOPIS PUB� EM S. PEDRO DE MOEL 

 
 
943 - Presente informação nº 55/AF/2009 de 16-12-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 
� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 26 de Novembro de 2009, um requerimento em nome 

de Paulo Fernando Vitorino Maria, na qualidade de proprietário do estabelecimento Topis 

Pub, sito na Praia de S. Pedro de Moel, no qual solicita autorização para alargamento de 
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horário de funcionamento a titulo excepcional, no dia 01 de Janeiro de 2010, das 2:00h às 

6:00h para comemoração da passagem de ano. 

� 

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 do referido Regulamento, 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. 

 

Dispõe ainda o citado Regulamento 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, (cfr. alínea b) nº1 art.2º) 

� 

Atendendo a que: 

 este estabelecimento está numa zona turística, ao qual aflui bastante público nas 

noites de passagem de ano; 

 a dinamização desta noite na Praia de S. Pedro depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 o estabelecimento tem licença de utilização. 

 

Face ao exposto entendem estes serviços que deverá ser dado cumprimento ao disposto no nº 1 

do artigo 2º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Concelho da Marinha Grande, que refere que a Câmara Municipal deverá 

ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores.� 

 

A Câmara depois de analisar a informação delibera autorizar o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento Topis Pub, a título excepcional, no dia 01 

de Janeiro de 2010, das 2:00h às 6:00h para comemoração da passagem de ano. Esta 

deliberação só produzirá efeitos se todos os pareceres referidos no artigo 2.º, n.º 1 do 

citado Regulamento forem favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, com a recomendação de reabrirem no dia 

1 de Janeiro de 2010 só a partir das 12:00 horas. 

 

 

24 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �PARKNER´S CAFÉ� 

 
 

944 - Presente informação nº 56/AF/2009 de 16-12-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 

� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 17 de Novembro de 2009 um requerimento em nome 

de Parkner´s Café, Lda,, sito no Parque Mártires do Colonialismo, Marinha Grande, no qual 

solicita autorização para alargamento de horário de funcionamento a titulo excepcional, no 

dia 01 de Janeiro de 2010 das 4:00h às 8:00h para comemoração da passagem de ano. 

� 
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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 do referido Regulamento, 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. 

 

Dispõe ainda o citado Regulamento 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, (cfr. alínea b) nº1 art.2º) 

 

Trata-se de um estabelecimento da Câmara Municipal concessionado pelo período de 10 anos, 

através de contrato de exploração datado de 10-09-2003. 

� 

Atendendo a que: 

 a localização do referido café se encontra bastante afastado de habitações; 

 este estabelecimento está numa zona de lazer, ao qual aflui bastante público, 

principalmente aos fins de semana e feriados; 

 a dinamização do Parque Mártires do Colonialismo depende da actividade deste 

estabelecimento; 

 é uma forma de impulsionar a economia local, atraindo  um maior número de 

pessoas ao concelho; 

 se trata de um estabelecimento concessionado pela Câmara pelo período de 10 

anos, com terminus em 2013; 

 lhe foi concedido alargamento de horário até às 4:00h por deliberação de câmara 

de 02-12-2008. 

 

O requerente solicitou isenção de horário, o que estes serviços entendem ser o período que o 

estabelecimento deverá encerrar para descanso, ou seja das 4:00h às 8:00h, pelo que nosso 

entendimento a Câmara deverá atender a este facto, para tomar uma decisão sobre o período 

que pretende autorizar o alargamento pretendido. 

  

Face ao exposto entendem estes serviços que deverá ser dado cumprimento ao disposto no nº 1 

do artigo 2º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Concelho da Marinha Grande, que refere que a Câmara Municipal deverá 

ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores.� 

 

A Câmara depois de analisar a informação delibera autorizar o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento Parkner`s Café, a título excepcional, no dia 

01 de Janeiro de 2010, das 4:00h às 6:00h para comemoração da passagem de ano. Esta 

deliberação só produzirá efeitos se todos os pareceres referidos no artigo 2.º, n.º 1 do 

citado Regulamento forem favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, com a recomendação de reabrirem no dia 

1 de Janeiro de 2010 só a partir das 12:00 horas. 

 

 

25 - ALUGUER DE 14 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À EMPRESA 

MUNICIPAL TUMG, EM, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ADJUDICAÇÃO 
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945 - Presente informação datada de 25/11/2009 da Chefe da DATLO, Sr.ª Eng.ª Cristina Silva, 

na qual se informa que é necessário contratualizar o aluguer de máquinas de movimentação de 

terras sem operador, por estas serem imprescindíveis ao funcionamento dos serviços 

camarários, na qual foi exarado despacho do Sr. Presidente a solicitar que o procedimento fosse 

iniciado. 
 
Considerando que a contratação pelo município dos serviços da empresa municipal TUMG, 

EM no que respeita ao aluguer de 14 máquinas de movimentação diversas sem operador não 

carece de procedimento para a formação de contratos, nos termos do artigo 5.º, n.º 2 do Código 

dos Contratos Públicos, por: ��a parte II do presente Código não é aplicável à formação de 

contratos, independentemente do seu objecto, a celebrar por entidades adjudicantes com uma 

outra entidade, desde que:  

 

a) A entidade adjudicante exerça sobre a actividade desta, isoladamente ou em conjunto com 

outras entidades adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios 

serviços. 

 

 b) Esta entidade desenvolva o essencial da sua actividade em benefício de uma ou várias 

entidades adjudicantes que exerçam sobre ela o controlo análogo referido na alínea 

anterior��, se tratar de contratação excluída. 

 
Atento e exposto e considerando que o município pode contratualizar a aquisição de serviços 

directamente junto da empresa municipal TUMG, EM por reunir cumulativamente os seguintes 
requisitos: 
 
- O Município exerce sobre a empresa municipal o mesmo tipo de controlo que exerce sobre os 
seus serviços. No caso em apreço acresce ainda que o Município da Marinha Grande detém 

100% do capital social da TUMG, EM. 
 
- A empresa municipal TUMG, EM realiza a maior parte dos seus serviços com o Município. 
 
Considerando que na sequência da informação da Chefe da DATLO, foi emitida informação a 

atestar que no projecto de documentos previsionais para o ano de 2010, foi inscrita verba na 
classificação orgânica/económica 0404/020225 no montante de 284.969,00 euros, para suportar 
a referida despesa. 
 
Considerando que para a prestação do serviço de aluguer de 14 máquinas de movimentação de 

terras sem operador, para o período de 02-01-2010 a 31-12-2010, a empresa municipal 
apresentou a proposta nº 01/TUMG/2009, de 11/12/2009, no valor de 237.473,60 (ANEXO I) 
acrescido de IVA à taxa de 20%, perfazendo o valor total de 284.968,32 euros. 
 
Considerando que a Chefe da DATLO no dia 15-12-2009 se pronunciou favoravelmente sobre 
as propostas da empresa municipal. 
 
Face exposto e considerando que: 
- De acordo com informação dos serviços é necessário proceder à contratação do serviço de 

�aluguer de 14 máquinas de movimentação diversas sem operador�; 
- Se pretende que esta contratação seja efectuada pelo período de 02-01-2010 a 31-12-2010; 
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- A presente despesa tem enquadramento orçamental, no projecto de documentos previsionais 

para o ano de 2010, na classificação orgânica/económica 0404/020225, conforme declaração de 

cabimento emitida nos termos da alínea c) do nº 3 do artº 22 do Decreto-Lei 197/99 de 8/6; 
- De acordo com as propostas remetidas pela TUMG, EM, a empresa compromete-se a prestar 
o serviço pelo montante de 237.473,60 euros, acrescidos de IVA à taxa de 20%, o que perfaz o 

montante de 284.968,32 euros; 
  
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto Lei 

n.º 197/99 de 8 de Junho autorizar a realização de despesa relativa ao �aluguer de 14 

máquinas de movimentação diversas sem operador para o período de 02-01-2010 a 31-12-

2010 e, nos termos da alínea q) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro, 

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

contratação destes serviços à empresa municipal TUMG, EM pelo montante de 

237.473,60 euros, acrescidos de IVA à taxa de 20%, perfazendo o total de 284.968,32 

euros.  

 

A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta do contrato a celebrar entre as 

partes (ANEXO II). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS À EMPRESA MUNICIPAL TUMG, 

EM, PARA O PERÍODO DE 02-01-2010 A 31-12-2010. ADJUDICAÇÃO 
 
 

946 - Presente a requisição interna n.º 2063 datada de 14/12/2009 da Divisão de Acção Social 

Educação e Desporto, na qual se informa que é necessário contratualizar os serviços de 

transportes escolares e outros, por estes serem imprescindíveis ao funcionamento dos diversos 

estabelecimentos de ensino, à realização de actividades municipais e outras. 
 
Considerando que a contratação pelo município dos serviços da empresa municipal TUMG, 

EM no que respeita aos transportes escolares e outros não carece de procedimento para a 

formação de contratos, nos termos do artigo 5.º, n.º 2 do Código dos Contratos Públicos, por: 

��a parte II do presente Código não é aplicável à formação de contratos, independentemente 

do seu objecto, a celebrar por entidades adjudicantes com uma outra entidade, desde que:  

 

a) A entidade adjudicante exerça sobre a actividade desta, isoladamente ou em conjunto com 

outras entidades adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios 

serviços. 

 b) Esta entidade desenvolva o essencial da sua actividade em benefício de uma ou várias 

entidades adjudicantes que exerçam sobre ela o controlo análogo referido na alínea 

anterior��, se tratar de contratação excluída. 
 
Atento o exposto e considerando que o município pode contratualizar a aquisição de serviços 

directamente junto da empresa municipal TUMG, EM por reunir cumulativamente os seguintes 
requisitos: 
- O Município exerce sobre a empresa municipal o mesmo tipo de controlo que exerce sobre os 
seus serviços. No caso em apreço acresce ainda que o Município da Marinha Grande detém 

100% do capital social da TUMG, EM. 
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- A empresa municipal TUMG, EM realiza a maior parte dos seus serviços com o Município. 
 
Considerando que na sequência da requisição interna do Gabinete da Senhora Vereadora com o 

Pelouro da Educação, Dr.ª Cidália Ferreira, foi emitida informação a atestar que no projecto de 

documentos previsionais para o ano de 2010, foi inscrita verba na classificação 

orgânica/económica 0103/020225 no montante de 320.000,00 euros, para suportar a referida 

despesa. 
 
Considerando que para a prestação do serviço de transportes escolares e outros, para o período 

de 02-01-2010 a 31-12-2010, a empresa municipal apresentou a proposta nº 02/TUMG/2009, 

de 15/12/2009, no valor de 304.000,00 (ANEXO III) acrescido de IVA à taxa de 5%, 

perfazendo o valor total de 319.200,00 euros. 
 
Considerando que a Sr.ª Vereadora, Dr.ª Cidália Ferreira, com o pelouro da Educação, no dia 

17-12-2009 se pronunciou favoravelmente sobre as propostas da empresa municipal. 
 
Face ao exposto e considerando que: 
- Considerando que é necessário proceder à contratação do serviço de transportes escolares e 

outros até 237.500 quilómetros; 
- Se pretende que esta contratação seja efectuada pelo período de 02-01-2010 a 31-12-2010; 
- A presente despesa tem enquadramento orçamental, no projecto de documentos previsionais 

para o ano de 2010, na classificação orgânica/económica 0103/020225, conforme declaração de 

cabimento emitida nos termos da alínea c) do nº 3 do artº 22 do Decreto-Lei 197/99 de 8/6. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto Lei 

n.º 197/99 de 8 de Junho autorizar a realização de despesa relativa ao �Transportes 

escolares e outros� para o período de 02-01-2010 a 31-12-2010 e, nos termos da alínea q) 

do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo 

à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, adjudica a contratação destes serviços à empresa 

municipal TUMG, EM até ao montante máximo de 304.000,00 euros, acrescidos de IVA à 

taxa de 5%, perfazendo o total de 319.200,00 euros.  

 

A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta do contrato a celebrar entre as 

partes (ANEXO IV).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - FUNDO FINÍCIA � PARECER DA CÂMARA SOBRE O PROJECTO DE 

INVESTIMENTO APRESENTADO PELA SOCIEDADE EUSÉBIO MACHADO, 

MÁRMORES E GRANITOS, LDA 

 
 
947 - Presente o formulário de candidatura ao Fundo Finícia (Anexo 1) referente a um projecto 
de modernização de uma unidade industrial pré-existente, apresentado pela sociedade Eusébio 

Machado, Mármores e Granitos, Ldª., com sede na Estrada da Nazaré, n.º 192 � Amieirinha, 
Marinha Grande, que já obteve os pareceres favoráveis do IAPMEI, OPEN e Garval, recebidos 

nesta Câmara Municipal em 04-11-2009, 17-11-2009 e 26-11-2009, respectivamente. 
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Nos termos do disposto no art.º 3º do Anexo II (Procedimentos de Trabalho e articulação entre 

os Parceiros) do Protocolo, a Câmara Municipal deve igualmente emitir parecer sobre o 

mesmo. 
 
O projecto de investimento consta do seguinte: 
 
 
A � DOS PROMOTORES E DO PROJECTO 

A sociedade Eusébio Machado Lda foi constituída há 11 anos. 

Dedica-se ao fabrico de artigos de mármore, granito e outras rochas ornamentais. Para além dos 

seus produtos, comercializa ainda equipamentos para aquecimento, nomeadamente 
recuperadores de calor, painéis solares e aquecimento central. 

O projecto visa a aquisição de novos equipamentos, que irão permitir alargar a oferta e 

melhorar a qualidade dos acabamentos dos produtos fabricados. Visa também a conclusão do 

processo de licenciamento industrial, que está em curso. 

De acordo com os Promotores, �a Eusébio Machado Lda acredita que conseguirá fazer face à 

concorrência e apostar na comercialização dos seus produtos em países da Europa, 

nomeadamente França, pelo que a modernização e a inovação serão factores chave para o 

alargamento do seu mercado de actuação�. 

A empresa tem um total de 9 empregados, número que se manterá após o projecto. 

A Eusébio Machado Lda é uma empresa familiar, detida por cinco irmãos, cada um com uma 

quota de 20 %.  
Tem a sua sede e instalações fabris na Amieirinha (Rua Nazaré, 192). 
Todos os sócios indicam residência no concelho da Marinha Grande. 
 

B � DO INVESTIMENTO 

O investimento global é de 45.659,13 �, sendo a maior parte (40.000,00 �) referente à aquisição 

de uma máquina de abrir tampos. 

O restante refere-se a outro equipamento (4.589,13 �) e a despesas necessárias à obtenção do 

licenciamento industrial (1.070,00 � para estudo de avaliação do ruído e inspecção de depósito 

de ar comprimido)  

 

C � DO FINANCIAMENTO 

Os Promotores solicitam um financiamento do Fundo Finícia de 45.000,00 �, sendo o restante 

(656,13 �) assegurado por Capitais Próprios.  

Em caso de aprovação, competirá à Câmara a atribuição de 20 % do valor solicitado (9.000,00 

�), valor esse que terá as características de subsídio reembolsável sem juros.  

 

D � DO PARECER 

De acordo com o Protocolo (art.º 3.º do Anexo II � Procedimentos de Trabalho e articulação 

entre os Parceiros), o Parecer da Câmara consiste na verificação do enquadramento e das 

condições de acesso e de elegibilidade constantes dos seguintes pontos das Normas e 

Condições de Acesso � Anexo I do Protocolo, que a seguir se transcrevem: 
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- Art. 2º: Âmbito de aplicação: 

1) o Fundo aplica-se à área geográfica do Concelho da Marinha Grande e a projectos nos 

sectores da indústria, comércio, turismo, construção ou serviços. 

- Art. 5º: Condições de Acesso das Empresas 

(�) 

3) Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da actividade, nomeadamente ter a 

situação regularizada em matéria de licenciamento. 

(�) 

7) Terem ou criarem com o projecto estabelecimento estável no concelho de Marinha Grande 

- Art. 6º: Condições de Elegibilidade dos Projectos  

(�) 

2) Efectuarem o investimento objecto de financiamento pelo Fundo no concelho de Marinha 

Grande; 

(�) 

4) No caso de serem previstas obras de remodelação e/ou adaptação, apresentarem com o 

pedido de apoio o licenciamento das mesmas, ou certidão de isenção do licenciamento, emitido 

pelo Município; 

5) Apresentarem características inovadoras ou de certa forma diferenciadoras face às 

empresas instaladas no concelho ou na região. 

 

Apreciado o projecto de investimento e todos os documentos que o acompanham, a 

Câmara Municipal delibera, ao abrigo do disposto no art.º 3.º do Anexo II do Protocolo 

(Procedimentos de Trabalho e articulação entre os Parceiros) do Protocolo Financeiro e 

de Cooperação do Fundo Finícia, celebrado em 19-06-2008, emitir parecer favorável à 

aprovação do projecto apresentado pela sociedade Eusébio Machado, Mármores e 

Granitos, Ld.ª, condicionado à prévia conclusão do processo de licenciamento da 

legalização das obras de alteração e ampliação da fábrica (com emissão da autorização de 

utilização) com os seguintes fundamentos: 

- Art. 2º: Âmbito de aplicação: 

O Projecto cumpre o disposto neste artigo, já que se trata de uma empresa com sede 

no Concelho da Marinha Grande e se enquadra no sector da indústria. 

- Art. 5º: Condições de Acesso das Empresas 

Não obstante a sociedade ainda não ter o processo de licenciamento industrial 

completo, possui �autorização de exploração a título provisório� emitida pela 

Direcção Regional de Economia do Centro (Anexo 2). 

Na Câmara está a decorrer o processo de licenciamento da legalização das obras de 

alteração e ampliação do edifício da fábrica, cujo projecto de arquitectura foi já 

aprovado em reunião camarária de 04-06-2009. Foram entregues os projectos das 

especialidades em 12-11-2009, através do requerimento com o n.º 2987/2009, que se 

encontram em fase de apreciação (Anexo 3). 
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Confirma-se a existência de estabelecimento estável no concelho, concretamente na 

Rua Nazaré nº 192, Amieirinha, Marinha Grande, onde há anos a sociedade tem a 

sua sede. 

- Art. 6º: Condições de Elegibilidade dos Projectos  

O investimento é realizado no concelho da Marinha Grande 

O projecto de investimento tem características diferenciadoras dentro do seu sector 

de actividade, na medida em que visa, através da modernização da sua área 

industrial, acrescentar valor de inovação e tecnologia aos seus produtos e o 

alargamento do seu mercado de actuação, nomeadamente à internacionalização e 

exportação. 

(ANEXO V) � documentos identificados na deliberação como Anexo 1, Anexo 2 e Anexo 3. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 

 
 
948 - Presente informação jurídica na qual se avalia o regime de prescrição quanto a algumas 

das prestações no âmbito de serviços públicos essenciais, de carácter municipal, assim como de 

taxas municipais. 
 
Presente informação da Secção de Taxas e Licenças, na qual se identifica um conjunto de 

dívidas, no montante de noventa e seis mil, cento e trinta e seis euros e trinta e seis cêntimos, 
relativas aos anos de 1983 a 2000, inclusive. 
 
Presente informação da Secção Administrativa de Águas e Saneamento,de 16 de Dezembro 

corrente, na qual se identifica um conjunto de dívidas, no montante de duzentos e quinze mil, 

quinhentos e quarenta e três euros e catorze cêntimos, relativas ao período de 1995 a 31 Maio 

de 2009, inclusive. 
 
As listas emitidas pelos serviços contêm a identificação do devedor, o número do documento 

que titula a dívida e a natureza da prestação subjacente. 
 
O conjunto das dívidas em causa, de diversos tipos, data de há mais de 25 anos a esta parte, 

atingindo o valor global de trezentos e onze mil, seiscentos e setenta e nove euros e cinquenta 
cêntimos. A imputação deste valor, com base em apuramento anual médio, permite aferir que 
os níveis de montantes incobráveis se situam muito abaixo dos verificados nos mais diversos 

sectores de actividade e revelam um índice de incumprimento claramente não 

desproporcionado. Por exemplo, o apuramento médio anual da dívida mencionada na 

informação da Secção Administrativa de Águas e Saneamento representa, em relação ao 

volume de facturação do ano de 2008, apenas 0,41 % (cfr. informação acima identificada).  
 
Considerando que compete a esta Câmara Municipal, enquanto órgão executivo do município, 

proceder à cobrança coerciva das dívidas provenientes de taxas, encargos de mais-valias e 
outras receitas de natureza tributária, de acordo com o artigo 56.º, n.º 3, da Lei n.º 2/2007, de 15 

de Janeiro. 
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Considerando que o conhecimento da prescrição tem carácter oficioso, por se fundamentar na 

�necessidade de segurança ou certeza jurídica, que constitui valor [que] deve prevalecer sobre o 

interesse patrimonial do credor tributário� (cfr. JORGE DE SOUSA, CPPT Anotado e 

Comentado, vol. II, 2007, p. 207). 
 
Considerando que cabe a esta Câmara Municipal, no âmbito da sua competência para promover 

a cobrança coerciva das dívidas, conhecer oficiosamente da prescrição, declarando-a quando 
ocorrer. 
 
Considerando que: 
a) as dívidas em apreço se reportam a um período superior a 25 anos; 
b) a existência de dívidas prescritas, ou seja, de receitas que se tornam incobráveis, constitui 

um facto natural em qualquer organização, pública ou privada; 
c) a previsível existência de dívidas incobráveis sustenta, inclusive, a constituição de provisões 

para esse efeito; 
d) ao nível da Administração Central do Estado os montantes declarados prescritos atingem 

valores muito elevados (cfr. Relatório do Combate à Fraude e Evasão Fiscais, de 2008, para o 

qual se remete); 
e) é possível recorrer ao mecanismo de suspensão da prestação dos serviços, no caso dos bens 

essenciais, via que tem sido utilizada para induzir ao cumprimento dos contratos; 
f) apesar da declaração de prescrição, o município pode invocar a excepção de não 

cumprimento do contrato, como via de superar a situação de incumprimento. 
 
Considerando que �o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo 

de seis meses após a sua prestação�, no que concerne aos serviços públicos de fornecimento de 

água, de recolha e tratamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos, de 

acordo com o artigo 10.º, n.º 1, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pela Lei n.º 12/2008, 

de 26 de Fevereiro e pela Lei n.º 24/2008, de 2 de Junho. 
 
Considerando que as dívidas por taxas às autarquias locais prescrevem no prazo de oito anos a 

contar da data em que o facto tributário ocorreu, de acordo o artigo 15.º, n.º 1, do Regime Geral 

das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro. 
 
Assim, a Câmara Municipal, enquanto órgão executivo do município, competente para a 

cobrança coerciva das dívidas provenientes de taxas e de outras receitas de natureza 

tributária, nos termos do artigo 56.º, n.º 3, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, delibera, 

tendo em conta o decurso dos prazos legais de prescrição, declarar prescritas as dívidas 

constantes das listagens detalhadas, elaboradas pelos serviços e que se anexam, cujo valor 

total ascende a trezentos e onze mil, seiscentos e setenta e nove euros e cinquenta 

cêntimos, de acordo com o artigo 15.º, n.º 1, do Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais e com o artigo 10.º, n.º 1, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pela Lei n.º 

12/2008, de 26 de Fevereiro e pela Lei n.º 24/2008, de 2 de Junho.  

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
29 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS PROCESSOS 

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 185/CO/2007 Nº 39/CO/2008 E Nº 74/CO/2009, EM 

QUE É ARGUIDO CARLOS MANUEL CORDEIRO DO CASAL. 
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Foi decidido por todos os presentes retirar este processo da ordem do dia, para melhor 
enquadramento jurídico, devendo o mesmo ser presente na próxima reunião. 
 
 

30 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS PROCESSOS 

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 10/CO/2007, 04/CO/2008, 06/CO/2008 E 174/CO/2008, 

EM QUE É ARGUIDO PAULO FERNANDO VITORINO MARIA. 

 
 
Foi decidido por todos os presentes retirar este processo da ordem do dia, para melhor 
enquadramento jurídico, devendo o mesmo ser presente na próxima reunião. 
 
 
31 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS - CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 

 

 

949 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Reabilitação da Rua do Lameiro � Casal 
Galego - Ajuste Directo nº. 40/09�, adjudicada à Firma �MATOS E NEVES, Lda.� com sede 

em Alcanadas � Reguengo do Fetal. 
 
A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas 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 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto nos artigos 394º e 395º, 

do Código dos Contratos Públicos de 29 de Janeiro de 2008. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS - DEC-LEI Nº 59/99 DE 02 DE MARÇO 
 

 

950 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição de colunas de distribuição, 

adução e descargas do reservatório da Estação � Ajuste Directo nº. 56/09 (DIRM)�, adjudicada 

à Firma �IMPULSOR � Equipamentos Electromecânicos, Lda.� com sede em Rua Padre 

Margalhau, nº 44 -  Barreiros. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas 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 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 219º do Dec-Lei 

nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
33 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 
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951 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de furo de pesquisa e eventual 

captação na Boavista - CL nº. 05/03�, adjudicada à Firma �SONDALIS � Captações de Água, 

Lda.� com sede em Rua Base Aérea - Amor. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reparação de um fogo no Bloco 3 da Fundação 

Salazar � AD nº. 09/02�, adjudicada à Firma �RODRIGUES IRMAOS, Lda.� com sede em 

Rua Dr. José dos Santos Alves, 29 � Lameiros � Vila Chã. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de trabalhos no Jardim-de-infância 

do Casal de Malta � AD nº. 51/04�, adjudicada à Firma �RODRIGUES IRMAOS, Lda� com 

sede em Rua Dr. José dos Santos Alves, 29 � Lameiros � Vila Chã. 

 

A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 

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

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

obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2006 

� DIRM � SUPRESSÃO DE TRABALHOS 

 
 
952 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/34/09, que se anexa (Anexo 6), propondo a 
aprovação de trabalhos a menos no valor  de 189�, da empreitada designada por �Beneficiação 

da Rua 4 - Figueiras� adjudicada à firma Transbarqueiro, Lda. 

 

A Câmara depois de apreciar os documentos, e atendendo ao exposto delibera aprovar 

trabalhos a menos no valor de 189� (cento e oitenta e nove euros) + IVA relativos à 

empreitada �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� adjudicada à firma 

�TRANSBARQUEIRO, LDA�, de acordo com o art. 28º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de 

Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

35 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS: PRACETA DA LIBERDADE, BAIRRO 

VELHO DO CAMARNAL E RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO 
 
 
953 - Presente informação n.º 1673 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 10/12/2009, a dar conta da necessidade de actualização anual de algumas 

rendas de habitação social, para vigorarem a partir de Janeiro de 2010. 
  
A Câmara apreciou a referida informação, tendo em conta o decreto-lei n.º 166/93, de 7 

de Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-
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A/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a actualização anual das rendas dos seguintes 

inquilinos:  

 

Rua General Humberto Delgado 

 

 

MORADOR 

 

BLOCO 

 

ANDAR 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

Lavinia Maria de Sousa 
Nobre Eloi Martins 

 
32 

 
3º B 

 
01/07/ 1994 

 
92.51� 

 
95.19� 

 
 
Praceta da Liberdade 

 

 

MORADOR 

 

BLOCO 

 

ANDAR 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

Laura Maria Pinho Silva 
Santos 

 
2 

 
1º Dto 

 
01/05/2002 

 
33.77� 

 
49.95� 

Maria Alice Alves Nunes 6 3º Dto 12/09/2008 33.65� 9.56� 
Maria Arlete Costa Cruz 3 1º Dto 23/11/1993 13.95� 46.30� 
Maria Lurdes Moreira 
Delgado 

 
5 

 
RC Esq 

 
22/12/1997 

 
13.62� 

 
20.67� 

Maria Celeste Pedrosa 
Marques 

 
8 

 
2º Esq 

 
21/05/1998 

 
12.26� 

 
58.92� 

Maria da Conceição 

Rodrigues Carvalho 
 

4 
 

RC Dto 
 

23/04/1999 
 

13.19� 
 

10.85� 
Fernanda Jesus Pereira 4 3º Dto 21/12/1995 9.44� 9.57� 
Daniel Mendes Veiga 8 3º Esq 23/03/2000 33.81� 30.19� 

 

 

Bairro velho do Camarnal 

 

 

MORADOR 

 

Casa 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

Carlos Manuel Loureiro 
dos Santos 

 
3 

 
24/06/2000 

 
34.02� 

 
36.84� 

Virgílio Ferreira Filipe 7 01/12/2001 9.45� 9.73� 
Olímpia de Oliveira 

Vicente 
 

11 
 

01/07/2001 
 

73.63� 
 

69.07� 
 

Mais delibera que as rendas acima citadas, entrem em vigor em Janeiro do ano de 2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

36 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 1.º DIREITO, 

MOITA: CARLA SOFIA PAULO DE JESUS, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO 

DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 
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954 - Presente informação n.º 1662/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 07/12/2009, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por 

parte de inquilina mencionada em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento mensal 

corrigido do agregado familiar. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art. 64.º da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, concordar com a alteração da renda actual. 

 

Mais delibera que o valor de renda a aplicar a partir de Janeiro do próximo ano seja no 

valor de 9,57� (nove euros e cinquenta e sete cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

37 - ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DE HABITAÇÃO SOCIAL SITA NA AVENIDA 

DA LIBERDADE BLOCO L 4.º FRENTE DIREITO, CASAL DE MALTA. 
 
 
955 - Presente informação n.º 1666/2009 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 07/12/2009, referente à actualização, a partir de Janeiro do próximo ano, da 

renda de habitação social, pertença da Autarquia e localizada na Avenida da Liberdade Bloco L 
4.º Frente Direito, Casal de Malta. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta o decreto-lei n.º 166/93, de 7 

de Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização da renda da seguinte fracção:  

 
Avenida da Liberdade (Bloco L) 

 

 

 

BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

DATA 

CONTRATO 

 

 

RENDA/08 

 

 

 

RENDA/09 

L Isilda Pinto Soares 4.º Fte Dto 05/11/2003 9,45� 9,73� 
 

Mais se informa que o valor da renda mencionada anteriormente deve passar a vigorar a 

partir de 1 de Janeiro do próximo ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
38 - TRANSFERÊNCIA INTERNA DA INQUILINA JUDITH GUERRA SANTANA, 

RESIDENTE NA FRACÇÃO CORRESPONDENTE AO 1.º DIREITO DO BLOCO M 

DA AVENIDA DA LIBERDADE PARA O 1.º ESQUERDO DO BLOCO L, POR 

MOTIVOS DE SAÚDE. 
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956 - Presente informação n.º 1671 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 09/12/2009, a dar conta da necessidade de transferência de habitação da 

inquilina Judith Guerra Santana para o primeiro esquerdo do Bloco L da Avenida da Liberdade, 
Casal de Malta, por motivos de saúde. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a necessidade premente em 

melhorar as condições de saúde e bem-estar da inquilina em epígrafe, delibera no uso da 

competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorizar a 

transferência interna da inquilina Judith Guerra Santana para o primeiro esquerdo do 

Bloco L, sito na Avenida da Liberdade, a partir de Janeiro do próximo ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
39 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 3, RC � DTO., A CATARINA SOLANGE SOARES, POR 

MOTIVOS ECONÓMICOS, SAÚDE E HABITACIONAIS. 

 

 

957 - Presente informação n.º 1670 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 07/12/2009, a dar conta da necessidade de atribuição de habitação social a 

Catarina Solange Soares, por motivos de ordem económica, saúde e habitacional. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a necessidade premente em 

melhorar as condições de vida e bem-estar da munícipe e respectivo agregado, delibera no 

uso da competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de 

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

concordar com a atribuição da habitação social, sita na Praceta da Liberdade Bloco 3 � 

RC Dto., 2430-069, Casal de Malta, que actualmente se encontra vaga, de tipologia 

adequada à dimensão do agregado familiar, a Catarina Solange Soares, a partir de 

Janeiro de 2010. 

 

Mais delibera e de acordo com os rendimentos apresentados que a renda a vigorar a 

partir do referido mês seja, no valor de 4,50�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

40 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA PRACETA DA LIBERDADE, 

BLOCO 2 -  3º DTO., A OLGA DA CONCEIÇÃO JESUS OLIVEIRA, POR MOTIVOS 

ECONÓMICOS E HABITACIONAIS 
 
 
958 - Presente informação n.º 1673 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 09/12/2009, a dar conta da necessidade de atribuição de habitação social a 

Olga da Conceição Jesus Oliveira, por motivos de ordem económica, familiar e habitacional. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a necessidade premente em 

melhorar as condições de vida e bem-estar da munícipe e respectivo agregado, delibera no 
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uso da competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de 

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

concordar com a atribuição da habitação social, sita na Praceta da Liberdade Bloco 2 3º 

Dto., 2430-069, Casal de Malta, que actualmente se encontra vaga, de tipologia adequada 

à dimensão do agregado familiar, a Olga da Conceição Oliveira, a partir de Janeiro de 

2010. 

 

Mais delibera e de acordo com os rendimentos apresentados que a renda a vigorar a 

partir do referido mês seja, no valor de 5,54�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

41 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL A MARIA ETELVINA TEIXEIRA, 

SITA NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 5 3.º ESQUERDO, CASAL DE 

MALTA, POR FALTA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. 
 
 
959 - Presente informação n.º 1724/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 15/12/2009, a dar conta da necessidade de atribuição de habitação social a 

Maria Etelvina Teixeira, por motivos de precariedade habitacional. 
 

A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a necessidade premente em 

melhorar as condições de vida e bem-estar da munícipe e respectivo agregado, delibera no 

uso da competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de 

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

concordar com a atribuição da habitação social, sita na Rua Professor Melo Vieira Bloco 

5 3.º Esquerdo, 2430-069, Casal de Malta, que actualmente se encontra vaga, de tipologia 

adequada à dimensão do agregado familiar, a Maria Etelvina Teixeira, a partir de 

Janeiro de 2010. 

Mais delibera e, de acordo com os rendimentos apresentados que a renda a vigorar a 

partir do referido mês seja, no valor de 91,37�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

42 - ANULAÇÃO DAS GUIAS DE RECEITA N.º 6598/2 E 6600/2 EMITIDAS EM 

07/07/2009, E SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS PELAS GUIAS N.ºS 8499/2 E 8500/2 DE 

10/09/2009 

 
 
960 - Presente informação nº I/1735 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - datada de 16/12/2009 e, na qual se dá conta da necessidade de se proceder à anulação 

das guias de receita 6598/2 e 6600/2 no valor de 295,41� e 65,65 � respectivamente, que por 
lapso, devido a troca de nºs de contribuinte, foram emitidas em nome de EPAMG � Sociedade 
de Ensino Profissional, Ldª, quando deveriam ter sido emitidas em nome de Colégio Luso 

Internacional do Centro, SA. 
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Mais informa que posteriormente foram emitidas as guias de receita nºs 8499/2 e 8500/2 de 

10/09/2009, nos mesmos valores, ou seja 295,41� e 65,65 � respectivamente, em nome do 

Colégio Luso Internacional do Centro, SA, tendo as mesmas sido recebidas em 10/09/2009. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com a anulação das guias de receita números 

6598/2 e 6600/2, em nome de EPAMG � Sociedade de Ensino Profissional, Ldª, no valor 

de 295,41� e 65,65 � respectivamente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

43 - CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA � ATLÉTICO 

CLUBE MARINHENSE 

 
 
961 - A presente informação datada de 16/12/2009, elaborada pelo Sector Desporto, dando 
conta que, Aquando a realização da informação/proposta de deliberação sobre o assunto em 

epigrafe, datada de 11 de Setembro de 2009, propondo a atribuição dos subsídios de apoio aos 

clubes ao abrigo do estipulado nos Critérios de Financiamento à Actividade Física, O Atlético 

Clube Marinhense, pelo facto de não ter a sua situação regularizada junto da Segurança Social, 

não pôde ser contemplado com a verba prevista para o efeito. 
 
Tendo o Clube neste momento a sua situação contributiva regularizada, este Sector, vem propor 

a atribuição da verba apurada mediante os cálculos efectuados com base na recolha dos dados 

disponibilizados pelas Associações Distritais, conforme convencionado nos referidos critérios. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a relevante importância do 

trabalho desenvolvido pelo clube na promoção do desporto e formação dos jovens do 

nosso 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, aprovar a 

atribuição de um subsídio no valor de 41.783,00 � (quarenta e um mil setecentos e oitenta 

e três euros) ao, Atlético Clube Marinhense, NIF: 501224254, importância essa, referente 

à totalidade do valor para a época desportiva 2009/2010. 

 

Clube Desportivo NIF 

Valor total a 

atribuir em 

2009/2010 

Valor a 

atribuir em 

2009 

Valor a 

atribuir em 

2010 

ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE 501224254 41.783,00 � 16.713,20 � 25.069,80 � 

 

Uma vez que a época desportiva se desenrola em dois anos civis, 2009 e 2010, o valor 

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

2009 diz respeito aos quatro (4) meses compreendidos entre o período de Setembro a 

Dezembro, sendo em 2010, pagos seis (6) meses de Janeiro a Junho inclusive. 

 

Face ao exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande, delibera atribuir o valor total 

do subsidio referente à época 2009/2010, efectuando o pagamento dos valores referentes 
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ao ano civil de 2009 até ao final do mês de Dezembro do corrente ano, sendo o pagamento 

dos valores correspondentes a 2010 feito até ao final do mês de Março do mesmo ano. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701. 

 

Mais se informa, que a entidade acima mencionadas 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, certidões devidamente 

arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
44 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA 

DE LEIRIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DOS IDOSOS. 
 
 
962 - Presente informação n.º 1722/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED - datada de 15/12/2009, dando conta que o Centro Social e Paroquial de Vieira de 
Leiria fez chegar a esta autarquia, em ofício datado de 15 de Dezembro do corrente ano, com o 

n.º de registo 15657, o qual se anexa, um pedido de subsídio para fazer face à realização da 

Festa de Natal dos Idosos, a qual se irá realizar, no próximo dia 20 de Dezembro do corrente no 

Cine-Teatro Actor Álvaro.  
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando a importância da iniciativa 

promovida anualmente pelo Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria, junto dos seus 

utentes idosos, respectivas famílias e funcionários da Instituição, delibera no uso de 

competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um 

subsídio, no valor de 1.000,00� (mil euros) ao Centro Social e Paroquial de Vieira de 

Leiria, com sede no Largo da República, 2430-795 Vieira de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

501 931 724, a retirar da rubrica A/54 do Plano de Actividades Municipais em vigor para 

o corrente ano, para a realização da Festa de Natal dos Idosos. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município 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 a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
45 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO DA LIGA 

PORTUGUESA CONTRA O CANCRO. 
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963 - Presente informação n.º 1744/2009 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 17/12/2008, a dar conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com registo de entrada n.º 
13549 e datado de 14 de Outubro do corrente ano, para o desenvolvimento das suas actividades 
regulares. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando as actividades desenvolvidas pelo 

Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito da 

prevenção, formação e investigação em oncologia, delibera no uso de competência 

prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no 

valor de 500,00� (quinhentos euros) à Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo 

Regional do Centro -, contribuinte fiscal número 500 967 768, com sede na Rua Dr. 

António José de Almeida, 329, 2.º, sala 56, 3000 � 045 Coimbra, para fazer face ao 

desenvolvimento das suas actividades regulares durante o corrente ano. 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/46 do Plano de Actividades Municipais 

para 2009.  

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município 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 a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
46 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E 

AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DA MARINHA GRANDE 
 
 
964 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED) n.º 

1657/09, datada de 07/12/2009, dando conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, datado de 11 de 
Novembro do corrente ano, com o registo de entrada n.º 15976/2009, para o desenvolvimento 
das actividades promovidas junto dos alunos portadores de deficiência mental. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando o trabalho meritório 

desenvolvido pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 

junto da população portadora de deficiência mental do concelho da Marinha Grande, 

delibera no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 

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

atribuir um subsídio, no valor de 1.500,00� (mil e quinhentos euros) à referida associação, 
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contribuinte fiscal número 504 646 796, com sede em Rua Professor Bento de Jesus 

Caraça, 2430 - Marinha Grande, para fazer face às despesas de funcionamento; valor esse 

a retirar da rubrica A/60 do Plano de Actividades para o corrente ano.  

 

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.  

 
Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
47 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO � ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO AO 

MUSEU DO VIDRO E AO MUSEU JOAQUIM CORREIA � AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE GUILHERME STEPHENS � MARINHA GRANDE 

 
 
965 - Presente despacho do Sr. Presidente datado de 17 de Dezembro de 2009 e o pedido de 
visita gratuita � isenção de taxas de ingresso - ao Museu do Vidro e ao Museu Joaquim Correia, 
por parte da Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens, a realizar nos próximos dias 18 e 
22 de Dezembro de 2009, para um grupo de cerca de 15 alunos acompanhados por 2 
professores. 
 
Atendendo a que se trata de uma Escola do Concelho da Marinha Grande, e não sendo possível 

reunir extraordinariamente a Câmara, o Sr. Presidente, ao abrigo do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
autorizou o pedido, propondo-se agora a ratificação deste despacho. 
 
A Câmara analisou a proposta e delibera ratificar o despacho do Sr. Presidente que isenta 

o Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens, do pagamento da taxa de ingresso no 

Museu do Vidro e no Museu Joaquim Correia, para um grupo de 15 alunos e 2 

professores, conforme previsto no citado art.º 68.º, n.º 3. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
48 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO VIDRO 

NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2010 

 
 
966 - Presente informação I/1727/2009 elaborada pela DCPH, propondo a isenção das Taxas de 

ingresso no Museu do Vidro, nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2010, inserido nas comemorações 

do 76.º aniversário do Movimento Operário do 18 de Janeiro de 1934. 
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A Câmara analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7.º do Regulamento de taxas 

da Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a isenção das taxas de ingresso no 

Museu do Vidro, nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2010, para todos os visitantes, integrada 

nas comemorações do Movimento Operário do 18 de Janeiro de 1934, para que seja 

possível a participação das várias gerações de operários da indústria vidreira, seus 

familiares e população em geral na actividade do Museu do Vidro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
49 - FESTA DO TEATRO 2009 

 
 
967 - No seguimento da deliberação de Câmara n.º 726 de 01 de Outubro de 2009 e da 

deliberação do dia 10-12-2009, ficaram por atribuir apoios financeiros às entidades e 

respectivos grupos de teatro participantes na Festa do Teatro 2009 para custear a alimentação, 

por não terem sido entregues na Câmara Municipal os documentos necessários à atribuição do 

apoio financeiro, ficando para uma segunda fase a elaboração da proposta de deliberação, a 

ocorrer logo que os documentos fossem entregues. 
Foram estes: 
 

Dia Apres. Grupo NIF / Morada N.º Elem. Apoio 

07 NOV CLUBE DESPORTIVO E 
RECREATIVO DA AMIEIRA 

NIF 501611410 
Rua dos Francos, 118 - Amieira 
2430 - 012 Marinha Grande 

15  �187,5 

20 Nov. BIP � A FAUNA 
Biblioteca de Instrução Popular 
 

NIF 501459472 
Biblioteca de Instrução Popular 
Rua Pires de Campos, nº 27 
2430 - 785 Vieira de Leiria 

20 �250 

 
O Clube Desportivo e Recreativo da Amieira já entregou os documentos necessários à 
atribuição do apoio financeiro, pelo que se propões a atribuição do mesmo. 
 
Deste modo, considerando:  
 
a) A deliberação de Câmara n.º 726, de 01 de Outubro de 2009 e a deliberação de Câmara do 

dia 10-12-2009; 
 
b) Que a Cultura e a subsequente actividade cultural e artística nas mais diversas disciplinas são 

estruturais e essenciais ao desenvolvimento da Sociedade. 
 
c) Que uma estratégia cultural sustentada passa não só pela atribuição de apoios à criação 

artística mas também pela criação e apoio à dinamização e proliferação de espaços que 

permitam a promoção de projectos e actividades criativas e culturais que possam contribuir 

para o desenvolvimento da Sociedade. 
 
d) Que o Município deve apoiar a realização de actividades culturais de interesse municipal de 
natureza cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho 

da Marinha Grande. 
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e) Que se trata de uma proposta de realização de um festival de teatro direccionada para a 

comunidade marinhense e de fora do concelho; 
 
f) Que o projecto vem contribuir para o desenvolvimento e dinamização cultural e artística do 

concelho e para a sua divulgação no país, e que desta forma se entende que resulta num 

beneficio cultural e artístico para a população em geral do concelho e de fora deste, bem como 
para o teatro amador concelhio, revestindo-se assim de especial relevância e de interesse. 
 
g) Que se trata de uma actividade cultural cujos principais objectivos são: dar espaço à cultura e 

à cidadania; reforçar a divulgação do fenómeno teatral e promover o Teatro de Amadores 
concelhio; possibilitar a interacção dos vários grupos de teatro amador com os profissionais, 

facilitando e promovendo a permuta de experiências e a formação; captar a atenção de novos 

públicos e chamar todos os cidadãos à participação colectiva no programa de actividades 

proposto para as três freguesias do concelho: Vieira de Leiria, Moita e Marinha Grande.  
 
 h) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural, por via dos objectivos propostos, 
que irá atrair centenas de espectadores às salas de espectáculos. 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64 da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro: 

 
Conceder ao Clube Desportivo e Recreativo da Amieira, participante na Festa do Teatro 

2009, um apoio financeiro para custear a alimentação dos seus 15 elementos, cujo valor 

foi calculado na base de �12,50 por cada elemento, perfazendo o total de 187,50 euros.  

 
Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 

respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, 

para fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a 

obrigatoriedade de realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os 

apoios são concedidos, a Câmara Municipal delibera ainda que: 

A) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de dois meses após o final da Festa 

do Teatro, um relatório de actividades, com a componente financeira (relatório de 

receitas e despesas do projecto) onde devem constar: a descrição da programação 

realizada, datas, número de espectadores, fotografias e outros elementos que enriqueçam 

o relatório, no qual sejam evidenciadas a realização/concretização inequívoca do objecto 

do apoio financeiro. 

B) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

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. 

 
 

50 - ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DOADO PELO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS, AOS 
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ESTABELECIMENTOS DO ENSINO BÁSICO E JARDINS INFÂNCIA DO 

CONCELHO 

 

 
968 - Presente e-mail datado de 15-12-2009, nossa entrada de correio nº E/15883/2009, do 

Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, a propor a doação de equipamento informático, 

destinado às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância deste Concelho. 
 

A Câmara Municipal analisou a informação anexa n.º I/1773/2009, e atendendo a 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: 

 

Quant. Designação Valor (�) Compartimento 

5 Computadores 500,00 Escola 1º Ciclo de Casal de Malta 
5 Monitores 250,00 Escola 1º Ciclo de Casal de Malta 
5 Teclados 15,00 Escola 1º Ciclo de Casal de Malta 
5 Ratos 15,00 Escola 1º Ciclo de Casal de Malta 
6 Computadores 600,00 Escola 1º Ciclo do Engenho 
6 Monitores 300,00 Escola 1º Ciclo do Engenho 
6 Teclados 18,00 Escola 1º Ciclo do Engenho 
6 Ratos 18,00 Escola 1º Ciclo do Engenho 
1 Computador 100,00 Escola 1º Ciclo da Fonte Santa 
1 Monitor 50,00 Escola 1º Ciclo da Fonte Santa 
1 Teclado 3,00 Escola 1º Ciclo da Fonte Santa 
1 Rato 3,00 Escola 1º Ciclo da Fonte Santa 
7 Computadores 700,00 Escola 1º Ciclo Francisco Veríssimo 
7 Monitores 350,00 Escola 1º Ciclo Francisco Veríssimo 
7 Teclados 21,00 Escola 1º Ciclo Francisco Veríssimo 
7 Ratos 21,00 Escola 1º Ciclo Francisco Veríssimo 
3 Computadores 300,00 Escola 1º Ciclo da Moita 
3 Monitores 150,00 Escola 1º Ciclo da Moita 
3 Teclados 9,00 Escola 1º Ciclo da Moita 
3 Ratos 9,00 Escola 1º Ciclo da Moita 
5 Computadores 500,00 Escola 1º Ciclo Várzea 
5 Monitores 250,00 Escola 1º Ciclo Várzea 
5 Teclados 15,00 Escola 1º Ciclo Várzea 
5 Ratos 15,00 Escola 1º Ciclo Várzea 
3 Computadores 300,00 Jardim Infância da Amieirinha 
3 Monitores 150,00 Jardim Infância da Amieirinha 
3 Teclados 9,00 Jardim Infância da Amieirinha 
3 Ratos 9,00 Jardim Infância da Amieirinha 
2 Computadores 200,00 Jardim Infância da Marinha Grande 
2 Monitores 100,00 Jardim Infância da Marinha Grande 
2 Teclados 6,00 Jardim Infância da Marinha Grande 
2 Ratos 6,00 Jardim Infância da Marinha Grande 
2 Computadores 200,00 Jardim Infância da Boavista 
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2 Monitores 100,00 Jardim Infância da Boavista 
2 Teclados 6,00 Jardim Infância da Boavista 
2 Ratos 6,00 Jardim Infância da Boavista 
2 Computadores 200,00 Jardim Infância da Fonte Santa 
2 Monitores 100,00 Jardim Infância da Fonte Santa 
2 Teclados 6,00 Jardim Infância da Fonte Santa 
2 Ratos 6,00 Jardim Infância da Fonte Santa 
3 Computadores 300,00 Jardim Infância da Ordem 
3 Monitores 150,00 Jardim Infância da Ordem 
3 Teclados 9,00 Jardim Infância da Ordem 
3 Ratos 9,00 Jardim Infância da Ordem 
1 Computador 100,00 Jardim Infância da Moita 
1 Monitor 50,00 Jardim Infância da Moita 
1 Teclado 3,00 Jardim Infância da Moita 
1 Rato 3,00 Jardim Infância da Moita 
3 Computadores 300,00 Jardim Infância da Várzea 
3 Monitores 150,00 Jardim Infância da Várzea 
3 Teclados 9,00 Jardim Infância da Várzea 
3 Ratos 9,00 Jardim Infância da Várzea 

172 Total 6.708,00  
 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

51 - DOAÇÃO DE DIVERSOS BENS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 

PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS DO 1º CEB DO CONCELHO, NO PERÍODO DE 01-07-

2009 A 30-11-2009 
 
 
969 - Presente informação n.º I/1736/2009 de 16-12-2009, da Secção de Património, na qual é 

proposta a aceitação por parte desta autarquia de bens/equipamentos doados a Escolas do 1º 

Ciclo e Jardins de Infância da Rede Publica existentes no Concelho, que foram doados durante 
o presente ano lectivo, no período de 01-07-2009 a 30-11-2009. 
 

A Câmara Municipal analisou a informação e atendendo a 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: 

 

DESIGNAÇÃO VALOR (�) COMPARTIMENTO 

Computador DI AMD SEMP 
LE1250/1GB/160GB + Windows XP 

300,00 Jardim Infância da Marinha Grande 

Monitor 19� LG W1934S-BN 93,00 Jardim Infância da Marinha Grande 

Impressora multifunções HP 

DESKJET F2280 
48,89 Jardim Infância da Marinha Grande 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
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52 - DESIGNAÇÃO DE TUTORES NO ÂMBITO DA 3.ª EDIÇÃO ESTÁGIOS PEPAL 

(PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 

 
 
970 - Por Despacho n.º 122, datado de 27 de Julho de 2009 do, na altura, Presidente da Câmara, 

Alberto Filomeno Esteves Cascalho, foi determinado que se iniciassem os procedimentos 
tendentes ao recrutamento e selecção, dos seguintes estágios: 
 - 1 estágio nível V na área funcional de Ambiente e Ordenamento do Território, a 

integrar na Divisão de Ambiente e Serviços urbanos; 
- 1 estágio nível V na área funcional de Ciências da Informação e da Comunicação, a 

integrar nos órgãos Autárquicos; 
 - 1 estágio nível V na área funcional de Artes Plásticas, a integrar nos órgãos 

Autárquicos; 
- 1 estágio nível V na área funcional de Ciências Sociais e Humanas , a integrar na 
Divisão de Acção Social, Educação e Desporto; 

 - 1 estágio nível V na área funcional de Finanças e Administração, a integrar na Divisão 

Financeira;  
 
Os estagiários a recrutar serão orientados, nos termos do art.º 6.º da Portaria n.º 1211/2006, de 
13 de Novembro, alterada e republicada em anexo à Portaria n.º 286/2008, de 11 de Abril, por 

tutores a designar pelo órgão executivo desta Câmara. 
  
Os tutores são designados de entre funcionários da administração local autárquica que se repute 
mais apropriados para cada estágio (n.º 2 do art.º 6.º da referida Portaria). 
 
A Câmara apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de direito, delibera 

designar os seguintes tutores: 

 - Ana Cláudia dos Santos Filipe, para o estágio na área funcional de Ciências da 

Informação e da Comunicação; 

- António Guilherme Rodrigues Cristino, para o estágio na área funcional de Artes 

Plásticas; 

 - Ana Cristina Jesus de Sousa Carolino, para o estágio na área funcional de 

Ambiente e Ordenamento do Território; 

- Sandra Maria Felizardo de Oliveira Paiva e Cunha da Cruz, para o estágio na 

área funcional de Finanças e Administração; 

- Maria José Valente Andrade, para o estágio na área funcional de Ciências Sociais 

e Humanas. 

 

Tendo em conta que os estágios na área funcional de Ciências da Informação e da 

Comunicação e de Artes Plásticas, tiveram o seu início no passado dia 14 de Dezembro, a 

presente deliberação tem, nos termos do artigo 128.º do Código do Procedimento 

Administrativo, efeitos reportados àquela data. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



53 - RESUMO DE TESOURARIA 
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Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e um de Dezembro de dois mil 
e nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 

2.870.520,74 � (dois milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e vinte euros e setenta e 

quatro cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 





 

971 � A pedido do Sr. Presidente, e 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, por reconhecer a urgência de 

deliberação imediata sobre os mesmos: 

 
1. EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DAS 

CLAUSULAS DA ESCRITURA REFERENTE À VENDA POR PARTE DA 

CÂMARA, DE LOTE DE TERRENO EM SÃO PEDRO DE MOEL, 

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE - REQ. LEONOR ALEXANDRE 

GOMES � PC N.º 1029/95 � REQ. GESDOC N.º E/15924/2009 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

PATAIAS � IGREJA DA MOITA - 







 
 
1 - EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS 

DA ESCRITURA REFERENTE À VENDA POR PARTE DA CÂMARA, DE LOTE DE 

TERRENO EM SÃO PEDRO DE MOEL, FREGUESIA DA MARINHA GRANDE - 

REQ. LEONOR ALEXANDRE GOMES � PC N.º 1029/95 � REQ. GESDOC N.º 

E/15924/2009 
 
 
972 - Presente requerimento apresentado por Leonor Alexandre Gomes, residente na Rua José 

Nobre Marques, n.º 6, S. Pedro de Moel, registado com o n.º E/15924, de 16/12/2009, 

solicitando, na qualidade de proprietária da edificação erigida no Lote n.º 6, da Rua José Nobre 

Marques, em São Pedro de Moel, Freguesia da Marinha Grande, lote vendido por esta Câmara 

Municipal através da escritura de compra e venda n.º 76/94, celebrada em 20/10/1994, a 

emissão de certidão comprovativa do cumprimento das cláusulas constantes da referida 

escritura, ��nomeadamente a cláusula 5.ª que impedia a alienação do terreno a terceiros, 

pelo que a proprietária pode vender livremente o referido prédio.�. 

 
Presente informação da DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, com o 

seguinte teor: 
�� 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 22/12/2009 

Acta n.º 30 

 

 48 

Da consulta ao Processo de Obras n.º 1029/95, bem como à Escritura de Compra e Venda 

celebrada entre a Câmara Municipal e a requerente, verifica-se: 

 

1. A realização da referida escritura ocorreu no dia 20/10/1994; 

 

2. As condições inerentes à venda do lote, nomeadamente a 1.ª, 2.ª, 4.ª e 6.ª encontram-se 

garantidas, face ao licenciamento da construção de moradia unifamiliar, tendo por base o 

processo de obras acima referido, dispondo da Licença de Utilização n.º 64/1998, de 24/04, 

destinada a habitação. 

 

3. A 3.ª condição que determinava a apresentação do projecto de arquitectura no prazo 

máximo de um ano, a contar da data da escritura, encontra-se igualmente cumprida, face à 

data da referida apresentação, ocorrida em 17/07/1995. 

 

4. A 5.ª condição que determinava que o terreno não poderia ser alienado pelo comprador, 

salvo em caso de força maior, devidamente justificado, carecendo de autorização prévia da 

Câmara Municipal, considera-se igualmente garantida, pelo facto do processo de obras ter 

sido licenciado em nome da adquirente do Lote, conforme comprova o documento de posse 

emitido pela Conservatória do Registo Predial, constante do processo. 

 

Face ao exposto, salvo melhor opinião, considero que poderá emitir-se a referida certidão, nos 

termos em que é requerida.�. 

 

A Câmara, tendo em conta os elementos presentes e a informação prestada, delibera 

considerar cumpridas todas as condições constantes da escritura de compra e venda n.º 

76/94, celebrada em 20/10/1994. 

 

Mais delibera emitir certidão do teor da presente deliberação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

PATAIAS � IGREJA DA MOITA - 
 
 
973 - Presente informação n.º 1775/2009 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 22/12/2009, a dar conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de Pataias (Igreja da Moita), com registo de entrada n.º 12229 e 

datado de 24 de Novembro do ano transacto, para dar sequência às obras de construção do 

Centro Pastoral e Social da Moita. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a mais valia que a construção do 

Centro Pastoral e Social terá junto da população da freguesia da Moita, delibera no uso 

de competência prevista na alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de 

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

atribuir um subsídio, no valor de 50.000,00� (cinquenta mil euros) à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Pataias (Igreja da Moita), contribuinte fiscal número 501158707, com sede 

no Largo da Igreja, n.º 4, 2445-622 � Moita MGR. 
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O referido apoio tem cabimento na rubrica A/209 do Plano de Actividades Municipais 

para 2009.  

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório das obras efectuadas acompanhado da relação 

das despesas pagas, com cópia das facturas e recibos devidamente emitidas em nome do 

beneficiário, no período de sessenta dias após recebimento da comunicação da atribuição 

do subsídio por parte do Município 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 a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

974 - 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. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 17:45 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, 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 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


