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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dez de 

Dezembro de dois mil e nove.    

 

 

 

 

 

Aos dez 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:  
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 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 14.15 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho ausentou-se da 
reunião pelas 17.30 horas, após o atendimento da Sr.ª D. Maria Araújo Rodrigues Moreira. 

 
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 2592/09 � PC N.º 201/09 � JOSÉ DA CRUZ FELÍCIO 

 

2. REQ. N.º 2865/09 � PC N.º 151/09 � JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 

 

3. REQ. N.º 3012/09 � PC N.º 447/07 � SÉRGIO BATISTA DOMINGUES 
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4. REQ. N.º 2811/09 � PC N.º 63/09 � EMÍLIA CUSTÓDIA MARTINS GOUVEIA 

 

5. REQ. N.º 2804/09 � PC N.º 345/06 � ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL 

 

6. REQ. N.º 2850/09 � PC N.º 227/08 � VASCO MIGUEL JESUS FRANCO 

 

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

 

8. REQ. N.º 05/09 � PC N.º 139/08 � JOSÉ JESUS PEREIRA  

 

9. REQ. N.º 1732/09 � PC N.º 39/09 � MARIA EMÍLIA FERREIRA LOPES 

 

10. REQ. N.º 1796/09 � PC N.º 336/08 � AGOSTINHO GAMEIRO 

 

11. REQ. N.º 3107/09 � PC N.º 596-09 � EDP � DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SA 

 

12. REQ. N.º 2269/09 � PC N.º 188/09 � VITOR MANUEL PEDROSA PASSAGEM 

 

13. REQ. N.º 3098/09 � PC N.º 256/09 � MARIA DO ROSÁRIO JORDÃO PINTO DA 

COSTA 

 

14. REQ. N.º 2749/09 � PC N.º 231/09 � MARIA JUDITE LAMEIRA GOMES 

MARQUES 

 

15. REQ. N.º 1430/09 � PC N.º 117/09 � AGOSTINHO GAMEIRO 

 

16. REQ. N.º 4732/07 � PC N.º 709/07 � PAULO SÉRGIO BERNARDO 

RIBEIRINHO 

 

17. REQ. N.º 1766/09 � PC N.º 23/09 � KURT FALKO PRAFFEROTT 

 

18. REQ. N.º 1360/09 � PC N.º 46/09 � HUMBERTO SILVA MORGADO 

 

19. REQ. N.º 1943/09 � PC N.º 80/08 � HUGO JOSÉ FERREIRA DOMINGUES 
 

20. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �KOPPU´S BAR� NA PRAIA DA VIEIRA 

 

21. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �BAR KAIS� NA PRAIA DA VIEIRA 
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22. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS �DOKA BAR� NA PRAIA DA VIEIRA 

 

23. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS �OCEANO BAR� NA PRAIA DA VIEIRA 

 

24. ANULAÇÃO DE GUIAS DE RECEITA 

 

25. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DA MORADIA SITA NO 

LOTE 10 DA URBANIZAÇÃO DE CASAL D`ANJA, FREGUESIA DE VIEIRA 

DE LEIRIA, CONCELHO DA MARINHA GRANDE, PROPRIEDADE DE 

MANUEL JOAQUIM NUNES E ANABELA NUNES CAVALEIRO.  
 

26. �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

MONTANTE DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 

(DIRM) � SUSPENSÃO DE TRABALHOS.  
 

27. EMPREITADA � �CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO 

MUSEU JOAQUIM CORREIA� � CONC. PÚBLICO N.º 04/2007 � DEEM � 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 
28. �CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO EM VIEIRA DE LEIRIA� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 25/2008 � REVISÃO DE PREÇOS. 

 
29. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 
30. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
31. TRANSFERÊNCIA DE INQUILINA RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA 

BARROS BLOCO 4 4.º DIREITO, CASAL DE MALTA, PARA A FRACÇÃO 

CORRESPONDENTE AO RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO DO BLOCO 1 SITO 

NA PRACETA DA LIBERDADE, POR MOTIVOS DE DOENÇA. 

 

32. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL A MARIA DE FÁTIMA GOMES DE 

ALMEIDA BATISTA, SITA NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 5 2.º A, 

CASAL DE MALTA, POR MOTIVOS DE SAÚDE E CARÊNCIA 

ECONÓMICA. 

 

33. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS (ASURPI) PARA SUPORTE DAS 

DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33.ª EDIÇÃO DO ALMOÇO DE 

NATAL DO REFORMADO. 

 
34. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS (ASURPI) PARA SUPORTE DAS 

DESPESAS TIDAS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO. 

 
35. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL À ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR PARA 

SUPORTE DAS DESPESAS, COM O FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

SÓCIO SANITÁRIO �PORTA AZUL�. 
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36. 17.º ENCONTRO TODO O TERRENO DE ALBERGARIA, MARINHA 

GRANDE 

 
37. APOIO FINANCEIRO - DESPESAS DE ELECTRICIDADE � PEDIDO DA 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA MARINHA GRANDE - CAPELA DE 

PICASSINOS 

 
38. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 

1º DE DEZEMBRO, NO PÊRO NETO 

 
39. APOIO FINANCEIRO À AMGLP - ASSOCIAÇÃO EVENTOS 

INFORMÁTICOS � MG LAN-PARTY 

 
40. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � ENTRADAS GRATUITAS NO MUSEU 

DO VIDRO - DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2009 

 
41. CLUBE DESPORTIVO MOITENSE � TASQUINHAS/2009 � ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO 

 

42. FESTA DO TEATRO 2009 � 2.ª FASE DE APOIOS FINANCEIROS E 

RECTIFICAÇÃO DO PREÇO DOS INGRESSOS 

 

43. APOIO FINANCEIRO AO ORFEÃO DE LEIRIA � 27.º FESTIVAL DE 

MÚSICA 

 

44. APOIO FINANCEIRO À BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO - 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES �REVIVER O PASSADO� DA PRAIA DA 

VIEIRA 

 

45. DECRETO-LEI N.º 135/2009 DE 3 DE JUNHO � PROCEDIMENTO DE 

DEFINIÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR 2010 / APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

DE DURAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

HIDROGRÁFICAS DO CENTRO E DO TEJO. 

 

46. PROGRAMA FINÍCIA-FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ABERTURA DE 

CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA 

 

47. RESUMO DE TESOURARIA 

 

48. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

 



 

 

 

 

1 - REQ. N.º 2592/09 � PC N.º 201/09 � JOSÉ DA CRUZ FELÍCIO 
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873 - Presente processo de licenciamento n.º 138/81, referente à Construção de Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua de Ansião, Trutas, Freguesia 

da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 418/82, de 

05/05, com posteriores prorrogações registadas (Alvará n.º 718/82, de 11/08 e Alvará n.º 

647/83, de 09/08). 
 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura aprovado (legalização), incluindo a 

construção de garagem, 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 os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades, nos termos do disposto no n.º 4 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; 

2. Planta de Implantação à escala 1/200, que preveja a representação da fossa estanque 

(substituição da fossa séptica existente) a localizar no interior do prédio, cujo 

dimensionamento deverá permitir um despejo quinzenal, preparada para funcionar 

enquanto a Rua de Ansião não se encontrar servida por um colector público, ficando 

no entanto a rede predial a apresentar, preparada para a ligação ao futuro colector 

público a instalar naquela rua. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ. N.º 2865/09 � PC N.º 151/09 � JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 

 

 

874 - Presente pedido de licenciamento referente à alteração e ampliação de edifício de 

habitação unifamiliar, licenciado sob o processo de obras n.º 994/1960, em nome de Eugénio de 

Noronha e Oliveira, sito na Rua Helena Lopes Vieira, n.º 15, em S. Pedro de Moel, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, aprovado em 14/06/1960, a que correspondeu a emissão do 

alvará de licença de construção n.º 316, de 11/07/1960. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, 

com determinadas condições. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da apresentação, no prazo máximo de 

seis meses a contar da data de notificação, dos projectos das especialidades aplicáveis, 

designadamente os projectos de estabilidade, redes de água e esgotos, em conformidade 

com o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 

que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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3 - REQ. N.º 3012/09 � PC N.º 447/07 � SÉRGIO BATISTA DOMINGUES 

 

 

875 - Presente processo de licenciamento referente à construção de habitação unifamiliar, 

levado a efeito na Rua dos Fornalistas, lugar de Pero Neto, freguesia da Marinha Grande, ao 
qual foi atribuído o alvará de licença de construção n.º 153/08, emitido em 02 de Julho. 
 
Presente projecto de alterações ao anteriormente aprovado, decorrente das alterações efectuadas 

em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem as alterações 

requeridas, aptas a merecerem aprovação.  
 
Após a análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 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 das especialidades aplicáveis, designadamente, os projectos das redes de água e 

esgotos, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 20.º do RJUE em vigor, disposto no 

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

04/06.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - REQ. N.º 2811/09 � PC N.º 63/09 � EMÍLIA CUSTÓDIA MARTINS GOUVEIA 

 
 
876 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua do Valigoto, Escoura, 

Freguesia da Marinha Grande, dispondo do projecto de arquitectura aprovado por Despacho do 
Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, 

datado de 15/09/2009. 
 
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. 
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2. O muro de vedação deverá ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e 

pintado, com uma altura máxima de 0,80m, podendo ser encimado por elementos 

gradeados, com a altura até 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. 

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. 

 
 
5 - REQ. N.º 2804/09 � PC N.º 345/06 � ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL 

 
 
877 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1410/97, relativo à obra de Construção de 

Edifício Pré-escolar e Ampliação de Garagem, em nome de Associação de Promoção Social, 

levado a efeito na Rua da Serraria, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da 
Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 338/98, de 29/07 e 

Alvará de Licença de Utilização n.º 43/2001, de 25/10. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 345/06, relativo à obra de Ampliação de Edifício de 

Apoio Social, Creche e Pré-escolar, sito na Rua Actor Álvaro, n.º 9, Vieira de Leiria, Freguesia 

de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 196/2007, de 23/07. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente às alterações efectuadas ao Edifício de Apoio 

Social, Creche e Pré-escolar, sito na Rua Actor Álvaro, n.º 9, Vieira de Leiria, Freguesia de 

Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, aprovado por Deliberação tomada em Reunião 

de Câmara realizada em 17/09/2009. 
 
Presentes Projectos de Alterações ao Projectos de Especialidades anteriormente aprovados, 

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

consequência da execução da obra; 

2. 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; 

3. 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.  

4. O registo de 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. 

 

 

6 - REQ. N.º 2850/09 � PC N.º 227/08 � VASCO MIGUEL JESUS FRANCO 

 
 
878 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito no Lote n.º 3 do Loteamento Urbano levado na Amieira, Freguesia 

da Marinha Grande, a coberto do Alvará de Loteamento n.º 4/84, dispondo do projecto de 

arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 09/07/2009. 
 
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. Pavimentação integral do acesso em calçada de granito anulando a execução do 

passeio, conforme condicionalismo imposto aquando da aprovação do projecto de 

arquitectura, expresso na última planta de implantação entregue;    

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; 
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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. 

 

 

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

 
 
Este ponto foi retirado, por unanimidade, devendo o processo ser submetido a uma próxima 

reunião, até ao final do ano. 

 

 

8 - REQ. N.º 05/09 � PC N.º 139/08 � JOSÉ JESUS PEREIRA  

 

 

879 - Presente Projecto de Arquitectura referente a alteração de edifício de habitação e 

comércio, sito na Rua Joaquim Carvalho de Oliveira, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
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 

alteração de edifício de habitação e comércio, 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 
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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; 

2. Deverá ser garantida a uniformização cromática ao nível da caixilharia apresentada, 

não devendo ser utilizado o alumínio na sua cor natural; 

3. Deverão ser respeitados os aspectos construtivos e decorativos que compõem as 

fachadas e coberturas, de acordo com as peças desenhadas apresentadas; 

4. Os compartimentos interiores devem ser dotados de sistemas eficazes de ventilação e 

renovação de ar bem como de iluminação artificial adequada; 

5. Deverá ser dado cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 

Julho; 

6. O funcionamento do estabelecimento deverá dar cumprimento ao disposto no Decreto-

Lei n.º 173/2005 de 21 de Outubro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

187/2006 de 19 de Setembro, na área correspondente à comercialização e 

armazenagem de fitofarmacêuticos; 

7. Deverá ser dado cumprimento ao disposto no Regulamento (CE) n.º 183/2005, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Janeiro, com as devidas adaptações, no 

que respeita à comercialização e armazenagem de alimentos para animais; 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - REQ. N.º 1732/09 � PC N.º 39/09 � MARIA EMÍLIA FERREIRA LOPES 

 

 

880 - Presente Processo de Loteamento n.º 21/82, em nome de António Ferreira de Freitas, 

aprovado em 05/01/1983, a que correspondeu a emissão de alvará de loteamento com o n.º 

1/93, de 12/01/1983. 
 
Presentes Projecto de Arquitectura referente a construção de edifício para serviços, em lote sito 

na Travessa 25 de Abril, n.º 3, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
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 

construção de edifício de serviços, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, 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 pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro; 

2. Apresentação, em igual período, de documento da Conservatória do Registo Predial, 

onde conste, para o presente artigo matricial, o registo relativo ao lote 3, do Alvará de 

Loteamento n.º 1/83. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - REQ. N.º 1796/09 � PC N.º 336/08 � AGOSTINHO GAMEIRO 
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881 - Presente Processo de Obras n.º 836/01, em nome de RUILIS � Construções de Leiria, 

Lda., relativo a construção de edifício constituído por oito armazéns de retém, serviços e 

indústria, situado em Charnequinha, Moita, Freguesia de Moita, Concelho da Marinha Grande, 
aprovado pela Câmara Municipal de Alcobaça em 17/07/2001 e pela Câmara Municipal da 

Marinha Grande em 07/11/2001, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de 

construção com o n.º 890/01, de 21/12/2001, com as alterações aprovadas em 24/10/2002, a 
que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção com o n.º 74/03, de 27/01/2003 

averbado para o nome de RODRIGAPE � Construções, Lda., tendo sido atribuído, à totalidade 

do edifício, a licença de utilização com o n.º 179/03, em 16/06/2003. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente a alteração da fracção �C� do edifício de armazéns 

de retém, serviços e indústria, para instalação de estabelecimento industrial de fabricação de 

portas, janelas e elementos similares. 
 
Presente informação técnica dos serviços que atesta estarem as alterações efectuadas, aptas a 

merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o Projecto de Alterações de edifício 

de armazém com o condicionalismo de apresentação, no prazo máximo de seis meses a 

contar da data da notificação, dos projectos complementares aplicáveis às alterações 

efectuadas, 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 pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro. 

 

Mais deliberou informar o requerente que após a emissão da autorização de utilização 

para a fracção, para que se possa proceder ao licenciamento da actividade industrial, 

deverá apresentar o formulário de registo devidamente preenchido, acompanhado dos 

documentos previstos na Secção 3, do Anexo IV Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de 

Outubro, de acordo com o disposto no artigo 40.º, do referido diploma. O formulário 

encontra-se disponível no sítio da internet da Câmara Municipal da Marinha Grande 

(ww2.cm-mgrande.pt) ou ao balcão da Secretaria de Obras Particulares. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - REQ. N.º 3107/09 � PC N.º 596-09 � EDP � DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SA 

 

 

882 - Presente processo de comunicação prévia referente ao destaque de parcela, levado a 
efeito na Rua Vila Real de Santo António, lugar da Embra, freguesia da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou informar: 

1. Ser viável, dado que cumpre integralmente o disposto nos n.º 4 e n.º 8 do art. 6.º do 

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

60/07, de 04/09, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão, nos termos do n.º 6 e 
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do n.º 7 do art. 6.º do RJUE em vigor, condicionando o requerente a inscrever no 

registo predial, o ónus do não fraccionamento das parcelas resultantes do destaque, 

não sendo permitindo efectuar, na área correspondente ao prédio originário, novo 

destaque, nos termos aí referidos, por um prazo de 10 anos, contados da data do 

destaque anterior.  

2. A parcela remanescente consagra uma área máxima de construção bruta de 10 688 m2, 

deduzida a área total de construção de 249 m2, relativa às edificações já implantadas 

sobre o prédio, destinadas às infra-estruturas da EDP � Distribuição Energia, S.A., 

face a aplicação do índice de construção bruto 1, nos termos do disposto no n.º 8 do art. 

5.º do regulamento do PDMMG em vigor.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 2269/09 � PC N.º 188/09 � VITOR MANUEL PEDROSA PASSAGEM 

 

 

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

e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua dos Passagens, 

Amieira, Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, 

com determinadas condições. 
 
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 

seguintes elementos: 

a) Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º 

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

60/2007, de 04/09;  

b) Planta de implantação, à escala 1/200, que preveja a representação da fossa 

estanque a localizar no interior do prédio, cujo dimensionamento deverá permitir 

um despejo mínimo quinzenal. 

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a via pública, cujo 

alinhamento, dimensão e materiais deverá ser oportunamente definido pelos serviços 

técnicos competentes desta câmara. 

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 
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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. 

 

 

13 - REQ. N.º 3098/09 � PC N.º 256/09 � MARIA DO ROSÁRIO JORDÃO PINTO DA 

COSTA 

 

 

884 - Presente pedido de licença para ocupação da via pública com máquina elevatória, por um 

período de 10 dias, numa área de 10,00m2, requerido por Maria do Rosário Jordão Pinto Costa, 

para reparação /conservação da fachada principal de uma edificação, localizada na Avenida 1.º 
de Maio, Freguesia da marinha Grande. 
 
Presente parecer dos serviços de fiscalização, referindo não haver inconveniente no solicitado. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o pedido de ocupação da via 

pública com máquina elevatória, por um período de 10 dias, numa área de 10,00m2, 

devendo ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de pessoas quer de bens, 

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. 2.º do Regime Jurídico da 

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

redacção que lhe foi 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. 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 2749/09 � PC N.º 231/09 � MARIA JUDITE LAMEIRA GOMES 

MARQUES 

 

 

885 - Presente pedido de licença de ocupação da via pública com andaimes metálicos, 

requerido por Maria Judite Lameiro Gomes Marques, para proceder a obras de beneficiação e 

pinturas da fachada de um imóvel, sito na Rua da Serraria, n.º 23, em Vieira de Leiria, 

Freguesia de Vieira de Leiria. 
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Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o pedido de ocupação da via 

pública com andaimes metálicos, por um período de 30 dias, numa área de 12,42 m2, 

devendo ser salvaguardadas todas as normas de segurança, de pessoas e bens, previstas 

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

legislação conexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - REQ. N.º 1430/09 � PC N.º 117/09 � AGOSTINHO GAMEIRO 

 

 

886 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Habitação Unifamiliar, 

Anexos e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua dos 

Agostinhos, Guarda Nova, Freguesia da Marinha Grande.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, 

com determinadas condições.  
 
Após a 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 

seguintes elementos:  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 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 60/07, de 04/09; 

b) Planta de implantação, à escala 1/200, tendo em conta o estudo elaborado pelos 

serviços, para a requalificação do arruamento, prevendo o aumento do passeio 

para 2,60, indicando o valor da área de cedência para o domínio público bem como 

a área final do prédio (o estudo não prevê lugares de estacionamento automóvel 

junto à via pública, pelo que, os lugares propostos deverão ser suprimidos). 

Deverá, em simultâneo, referenciar sobre a mesma peça gráfica os muros de 

vedação a erigir e as confrontações do prédio, bem como a localização do 

receptáculo postal e do contador de água, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 

10.º do RMEU e N.º 11 da Portaria n.º 232/08, de 11/03.  

c) Completamento do pedido de destaque de parcela, caso corresponda à pretensão 

do requerente (omissa em requerimento dirigido ao Sr. Presidente da CMMG), 

nos termos previstos no art. 51.º do RMEU, através da apresentação de planta de 

destaque, à escala 1/200, contendo a delimitação/menção das áreas do prédio 

inicial, das propostas das parcelas a destacar e remanescente e suas respectivas 

confrontações finais; e peça escrita que reitere a adequabilidade da presente 

proposta de edificação à parcela a destacar, tendo por vinculativos os indicadores 

urbanísticos preceituados para o espaço urbano de inserção, designado de 

�Restante Área Urbana�, nos termos previstos pelo n.º 8 do art. 5.º do regulamento 

do PDMMG;  

d) Cortes e alçados à escala 1/100, que façam constar a representação do perfil 

natural do terreno e a correcção da cotagem altimétrica da proposta de edificação; 
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e) Ficha de segurança contra incêndio, nos termos do disposto do n.º 2 do art. 17.º do 

Regime Jurídico de SCIE, constante do Decreto-Lei n.º 220/08, de 12/11.   

2. Prestação de comparticipação de 5.376,00� (cinco mil trezentos e setenta e seis euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ou seja, 5.644,80� (cinco mil e seiscentos e 

quarenta e quatro euros e oitenta cêntimos), respeitante beneficiação do arruamento 

que contempla a construção de uma rede de abastecimento de água, rede de drenagem 

de águas residuais domésticas e águas pluviais e a requalificação do arruamento, a 

executar pelos serviços camarários. 

3. Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra; 

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

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

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

Setembro, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98; 

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

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

implantação; 

6. Aquando da conclusão, pelo construtor, das redes prediais de águas e saneamento, ou 

seja, no tapamento dos 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; 

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

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

16 - REQ. N.º 4732/07 � PC N.º 709/07 � PAULO SÉRGIO BERNARDO RIBEIRINHO 

 

 

887 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Cobertura de Terraço e 

Telheiro, a levar a efeito numa edificação existente, localizada no Lote n.º 6 do Loteamento 

Urbano levado a efeito na Amieirinha, Freguesia da Marinha Grande, a coberto do Alvará de 

Loteamento n.º 01/96. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a deficiente instrução do pedido, 
nomeadamente: 
1. O projecto exceder o polígono de implantação, área de implantação e área de construção 

previstos no regulamento do loteamento para o lote, compreendendo fundamento de 
indeferimento do pedido nos termos do n.º 3 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, por violar 

condições impostas no licenciamento da operação de loteamento; 
2. O processo apresentar deficiências instrutórias devidas à não junção de plantas (original e 

cópias) à escala 1:25000 e 1:2000, com a indicação precisa do local onde se pretende 

efectuar a obra, dos limites do prédio e da construção requerida, conforme determina a 

alínea a) do n.º 2 do art. 9.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou declarar deserto o procedimento, nos termos do previsto no artigo 

111.º do Código do Procedimento Administrativo, por o processo estar parado há mais de 

seis meses, sem que até à data tenha apresentado os elementos anteriormente solicitados, 

comunicados a coberto dos Ofícios n.os 1274/09, de 11/08 e 0282/08, de 08/02. 

 

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 1274/09, de 11/08, sem 

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

motivaram o objecto do procedimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - REQ. N.º 1766/09 � PC N.º 23/09 � KURT FALKO PRAFFEROTT 

 

 

888 - Presente pedido de licenciamento relativo à Alteração de um Edifício de Habitação 

existente, localizado em Água de Madeiros, Freguesia da Marinha Grande, levado a efeito ao 

abrigo do Alvará de Licença de Construção n.º 51/85, de 21/01. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
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 artigo 24.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, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

1. Segundo a alínea b) do n.º1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, 

as áreas incluídas na REN são interditos ou usos e as acções de iniciativa pública ou 

privada que se traduzam em obras de urbanização, construção e ampliação. 

2. De acordo com o n.º 4 do art. 15.º do regulamento do Plano Director Municipal, deverá 

ser solicitado parecer e autorização do Instituto Florestal. 

3. Segundo o artigo 71.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, a área 

reservada à cozinha deverá ter iluminação e ventilação por um ou mais vãos 

praticados nas paredes, em comunicação directa com o exterior e cuja área total não 

será inferior a um décimo da área do compartimento com o mínimo de 1,08m2 

medidos no tosco.  

4. Conforme o n.º 2.1.1 da Secção 2.1 do Capitulo 2 do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto, os edifícios devem ser dotados de pelo menos um percurso, designado de 

acessível, que proporcione o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 

condicionada entre a via pública e o local de entrada/saída principal, devendo em cada 

habitação existir pelo menos uma instalação sanitária que satisfaça todas as condições 

designadas no ponto 3.3.4 da Secção 3.3, do Capitulo 3 do referido decreto. 

5. N.º 2 do artigo 65.º do Capítulo III do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

pelo facto da instalação sanitária do sótão não respeitar o pé-direito mínimo de 2.20m. 

 

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 do anterior 
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Ofício n.º 1650/09, de 13/10, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - REQ. N.º 1360/09 � PC N.º 46/09 � HUMBERTO SILVA MORGADO 

 

 

889 - Presente pedido de licenciamento relativo à Legalização de Alterações de Moradia e 

Anexo existente, localizada no Beco da Rua dos Poços, Lameiro da Embra, Freguesia da 

Marinha Grande, levada a efeito ao abrigo do Alvará de Licença de Construção n.º 400/64, de 

01/08. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
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 artigo 24.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, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

1. Os compartimentos da habitação não poderão ser em área, inferiores aos indicados no 

n.º 1 do artigo 66.º do Capitulo III do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2. Segundo o n.º 1 do artigo 84.º do Capitulo IV do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, em cada habitação, as instalações sanitárias terão como mínimo, um 

lavatório, uma banheira, uma bacia de retrete e um bidé; 

3. As construções anexas não respeitam a altura mínima de pé-direito de 2.40m de acordo 

com o n.º 1 do artigo 65.º do Capitulo III do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas; 

4. Deverão apresentar os elementos gráficos de sobreposição e do existente de acordo com 

o projecto aprovado em reunião de câmara a 27 de Julho de 1964, segundo o n.º 1 do 

artigo 12.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas; 

5. Os Termos de Responsabilidade subscritos pelos autores dos projectos e coordenador 

de projecto, deverão fazer referência ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Plano Director Municipal, o Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08, o Decreto-lei n.º 220/08, de 12/11 e a Portaria 

n.º1532/08, de 29/12, de acordo com os modelos publicados; 

6. Ausência de Termo de Responsabilidade subscrito pelo autor da ficha de Segurança 

Contra Incêndio, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, nomeadamente o Decreto-Lei n.º220/08, de 12/11 e a Portaria n.º1532/08, de 

29/12, de acordo com os modelos publicados. 

 

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 do anterior 

Ofício n.º 1455/09, de 09/09, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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19 -REQ. N.º 1943/09 � PC N.º 80/08 � HUGO JOSÉ FERREIRA DOMINGUES 

 

 

890 - Presente pedido de licenciamento relativo à Construção de Conjunto Habitacional, a levar 

a efeito num prédio urbano localizada em Casal Galego, Freguesia da Marinha Grande, 

dispondo o respectivo Projecto de Arquitectura, da seguinte Deliberação tomada em Reunião 

de Câmara realizada em 18/05/2007: 
�� 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

Informar que, para que o processo de licenciamento, que mereceu um parecer prévio favorável 

em reunião de Câmara de 8 de Setembro de 2005 e cujos elementos apresentados consideram, 

na sua generalidade, as disposições estabelecidas então pela Câmara possa ter a sua 

resolução, deverá apresentar, como já se referia na deliberação então tomada, um processo 

autónomo de obras de urbanização, as quais permitirão aferir correctamente não só a 

configuração do edifício proposto como a sua relação com a envolvente urbana directa. 

�� 

 

Presente Projecto de Obras de Urbanização referente à abertura de arruamento, dispondo de 

informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com normas 

legais e regulamentares aplicáveis. 
 
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 e n.º 5 do artigo 

24.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, designadamente por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

a) N.º 4 do artigo 5.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha 

Grande, ao propor a abertura de um novo arruamento, sem que seja apresentado 

estudo de conjunto da área abrangida; 

b) Parâmetros de dimensionamento do arruamento que não cumprem a legislação em 

vigor, nomeadamente a Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, ao propor a 

abertura de arruamento com um perfil viário de 6,00m, passeios com 1,60m de 

largura e gares de estacionamento público longitudinais com as dimensões de 

2,20mx5,00m. De acordo com aquela portaria, o perfil tipo do arruamento deverá 

apresentar uma faixa de rodagem de 6,50m e estacionamento longitudinal de 

2,25m de largura.  

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 do anterior 

Ofício n.º 1560/09, de 29/09, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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20 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �KOPPU´S BAR� NA PRAIA DA VIEIRA 

 

 

891 - Presente informação nº 45/AF/2009 de 03-12-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 
� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 23 de Novembro de 2009, um requerimento em nome 

de Paulo Rogério Tomaz Simãosinho, proprietário do Koppu´s Bar, sito na Praia da Vieira, no 

qual solicita autorização para alargamento de horário de funcionamento a titulo excepcional 

no dia 01 de Janeiro de 2010, das 4:00h 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 da Vieira depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 o estabelecimento têm licença de utilização emitida por esta Câmara Municipal; 

 

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 deferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento dos estabelecimentos Koppu´s Bar, 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. 

 

 

21 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �BAR KAIS� NA PRAIA DA VIEIRA 
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892 - Presente informação nº 46/AF/2009 de 03-12-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 
� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 30 de Novembro de 2009, um requerimento em nome 

de Telmo Letra Ramusga, arrendatário do Bar Kais, sito na Praia da Vieira, no qual solicita 

autorização para alargamento de horário de funcionamento a titulo excepcional, no dia 01 de 

Janeiro de 2010, das 2:00h às 7:00h para comemoração da passagem de ano e no dia 2 e 3 de 

Janeiro de 2010 das 2:00h à 4:00h. 

� 

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 da Vieira 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 deferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento do Bar Kais, a título excepcional, no dia 01 

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

Relativamente ao pedido de alargamento de horário para o dia 2 e 3 de Janeiro de 2010 

das 2:00h às 4:00h a Câmara delibera não deferir o solicitado, tendo em conta que o 

preceito legal induz ao carácter excepcional, o que não é o caso. 

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. 

 

 
22 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS �DOKA BAR� NA PRAIA DA VIEIRA 
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893 - Presente informação nº 47/AF/2009 de 03-12-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 
� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 23 de Novembro de 2009, um requerimento em nome 

de Carlos Alberto Ferreira Salgueiro, proprietário do Doka Bar, sito na Praia da Vieira, no 

qual solicita autorização para alargamento de horário de funcionamento a titulo excepcional 

no dia 01 de Janeiro de 2010, das 4:00h 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 da Vieira depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 o estabelecimento têm licença de utilização emitida por esta Câmara Municipal; 

 

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 deferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento Doka Bar, 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. 

 
 
23 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS �OCEANO BAR� NA PRAIA DA VIEIRA 
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894 - Presente informação nº 48/AF/2009 de 03-12-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 
� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 03 de Dezembro de 2009, um requerimento em nome 

de Vítor Hugo Faustino Argel, arrendatário do Oceano Bar, sito na Praia da Vieira, no qual 

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

01 de Janeiro de 2010, das 4:00h 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 da Vieira depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 o estabelecimento têm licença de utilização emitida por esta Câmara Municipal; 

 

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 deferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento Oceano Bar, 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. 

 

 

24 - ANULAÇÃO DE GUIAS DE RECEITA 
 
 
895 - A Secção de Taxas e Licenças emitiu em duplicado no Pocal as guias de receita que a 

seguir se enumeram: 
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 Guia de Receita 5738 de 08-06-2009 em nome de Maria de Fátima Quiaios 

Leandro; 
 Guia de Receita nº 6727 de 30-07-2008 em nome de António Manuel Rocha 

Santos; 
 Guia de Receita nº 3425 de 02-04-2009 em nome de Maria Emília Batista de Jesus; 
 Guia de Receita nº 1308 de 29-01-2009 em nome de Maria de Lurdes Ribeiro 

Freitas Pereira Francisco; 
 Guia de Receita nº 1307 de 29-01-2009 em nome de Manuel Sousa Patrício; 
 Guia de Receita nº 875 de 09-01-2009 em nome de Pelicano & Silva Lda; 
 Guia de Receita nº 645 de 09-01-2009 e 646 de 09-01-2009 em nome de Maria da 

Conceição Rola Rodrigues Moleirinho; 
 Guia de Receita nº 4270 de 04-05-2009 em nome de Albina da Conceição Eugénio 

Chainho Henriques; 
 Guia de Receita 3810 de 13-04-2009 em nome de Ana Paula Ribeiro; 
 Guia de Receita nº 10763 de 18-12-2008 em nome de Victor Manuel Gaspar 

Guerra; 
 Guia de Receita nº 10761 de 18-12-2008 em nome de Rogério da Silva Amaro; 
 Guia de Receita nº 10669 de 17-12-2008 em nome de Lurdes Simões Couto Pedro; 
 Guia de Receita nº 10726 de 18-12-2008 e 10667 de 17-12-2008, em nome de 

Laurinda Matias Pedro; 
 Guia de Receita nº 10708 de 18-12-2008 em nome de Maria Isabel de Jesus 

Duarte; 
 Guia de Receita nº 10694 de 18-12-2008 e 10642 de 17-12-2008 em nome de 

Agostinho Pedrosa Bernardo; 
 Guia de Receita nº 10670 de 17-12-2008 em nome de Manuel Pedrosa Carreira 

Bernardo; 
 Guia de Receita nº 10655 de 17-12-2008 em nome de Guilherme Ferreira Costa 

Cerva; 
 Guia de Receita nº 10650 de 17-12-2008 em nome de Emília Alves Pereira 

Ribeiro; 
 Guia de Receita nº 10645 de 18-12-2008 em nome de Amabilio Gomes 

Carqueijeiro; 
 Guia de Receita nº 10641 de 17-12-2008 em nome de Acácio Rato Dinis; 
 

Pelo exposto propõe-se a anulação das guias de receita acima citadas dado que a receita não é 

devida uma vez que as guias foram emitidas em duplicado. 
 

A Câmara delibera anular as guias de receita referidas, por terem sido emitidas 

indevidamente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





25 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DA MORADIA SITA NO 

LOTE 10 DA URBANIZAÇÃO DE CASAL D`ANJA, FREGUESIA DE VIEIRA DE 

LEIRIA, CONCELHO DA MARINHA GRANDE, PROPRIEDADE DE MANUEL 

JOAQUIM NUNES E ANABELA NUNES CAVALEIRO. 

 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 10/12/2009 

Acta n.º 28 

 

 25 

896 - Presente cópia do requerimento subscrito por Manuel Joaquim Nunes, ao qual foi 

atribuído o registo de entrada nº E/4575/2009. 
Presente requerimento subscrito por Manuel Joaquim Nunes e Anabela Nunes Cavaleiro, ao 
qual foi atribuído o registo de entrada nº E/8889/2009. 
Presente Informação da Secção de Património I/488/2009, de 14/04/2009. 
Presente Informação do Gabinete de Apoio Jurídico nº 60/RC/2009, de 01/06/2009. 
Presente Informação do Gabinete de Apoio Jurídico nº 70/RC/2009, de 02/07/2009. 
Presente cópia da escritura de compra e venda celebrada em 20/01/1999 no Edifício dos Paços 

do Concelho. 
Presente declaração para inscrição ou alteração de inscrição de prédios urbanos na matriz de 

2001. 
Presente cópia da certidão da Conservatória de Registo Predial. 
Presente cópia da caderneta predial urbana referente ao imóvel. 
Presente cópia do Alvará de Licença de Utilização nº 265/2000. 
Presente cópia da sentença proferida pelo 3º Juízo do Tribunal Judicial da Marinha Grande no 

âmbito do processo de divórcio litigioso nº 520/07.6 TBMGR. 
Presente deliberação camarária de 16/07/2009 que autorizou a alienação da moradia sita no 

Lote 10 da Urbanização Casal d`Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha 

Grande, propriedade de Manuel Joaquim Nunes e de Anabela Nunes Cavaleiro. 
Presente avaliação feita do imóvel, nos termos do disposto no artigo 25º, nº 2 do Regulamento 

de Alienação de Lotes para Auto-Construção Social (RALACS) efectuada em 27/10/2009. 
 
Considerando que: 

 
1. A Câmara Municipal da Marinha Grande, em 16/07/2009, deliberou por unanimidade e 

ao abrigo do disposto na alínea d) do nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e do nº 2 do artigo 

22º do Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção Social autorizar a 

alienação da moradia sita no Lote 10 da Urbanização de Casal d`Anja, freguesia de 

Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande; 
2. Foi o processo remetido aos serviços municipais competentes para determinação do 

preço de alienação do imóvel, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 25º do já 

referido Regulamento; 
3. Os serviços competentes atribuíram o valor de cento e quinze mil euros (115.000,00�). 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida 

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

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 25º do 

Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção, delibera não exercer o direito 

de preferência que lhe assiste sobre a venda do imóvel sito no Lote 10 da Urbanização de 

Casal d`Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, propriedade 

de Manuel Joaquim Nunes e Anabela Nunes Cavaleiro, pelo valor de 115.000,00 � (cento e 

quinze mil euros). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM) � SUSPENSÃO 

DE TRABALHOS. 
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897 - Presente informação da DOPU com a ref. IA -28/09 de 3 de Dezembro, que se anexa, 
propondo a suspensão dos trabalhos relativos à empreitada �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS 

BERNARDAS � TROÇO1 - MONTANTE DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 

(DIRM)�, suspensão essa que decorre do facto a não disponibilização das parcelas que, fazendo 

parte integrante da área de intervenção, ainda não se encontram disponíveis para o efeito, não 

sendo possível dar continuidade aos trabalhos programados. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref.ª IA � 

28/2009, anexa (Anexo 1), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera aprovar a 

suspensão total dos trabalhos relativos à Empreitada �Reabilitação da Ribeira das 

Bernardas � Troço1 - Montante de Casal de Malta� � Concurso Público n.º 03/07 

(DIRM),adjudicada à empresa Construções Pragosa S.A., por um período de 82 dias � 

oitenta e dois dias. 

O auto de suspensão tem início no dia 9 de Dezembro de 2009 e termo no dia 28 de 

Fevereiro de 2010, de acordo com o artigo 186.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
27 - EMPREITADA � �CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO 

MUSEU JOAQUIM CORREIA� � CONC. PÚBLICO N.º 04/2007 � DEEM � 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 
 
898 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/09/19 e data de 03/12/2009, em que se 

propõe a suspensão dos trabalhos da empreitada �Construção de Pavilhão de Exposições no 

Museu Joaquim Correia� à empresa �A Encosta, Construções, SA�, pelo período de 48 dias, 

desde o dia 16/12/2009 até ao dia 01/02/2010. 
 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/09/19, que se anexa 

(Anexo 2) e se dá por reproduzida, delibera ao abrigo do artº nº 186.º do Dec-Lei nº 59/99 

de 2 de Março aprovar a suspensão dos trabalhos da empreitada de �Construção de 

Pavilhão de Exposições no Museu Joaquim Correia�à empresa �A Encosta, Construções, 

SA�, pelo período de 48 dias, desde o dia 16/12/2009 até ao dia 01/02/2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - �CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO EM VIEIRA DE LEIRIA� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 25/2008 � REVISÃO DE PREÇOS. 

 
 
899 - Presente informação da D.I.R.M., com a referência SS-34.09, propondo a aprovação da 

revisão de preços no valor de 1.350,81 �, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, da 

empreitada designada por �CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO EM VIEIRA DE LEIRIA�. 
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Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação SS-34.09, que fica anexa 

(Anexo 3) e aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera aprovar a revisão de 

preços relativa à empreitada �Construção de Reservatório Apoiado em Vieira de Leiria�, 

adjudicada à firma �Litobras, L.da�, no valor total de 1.350,81 � (Mil, trezentos e 

cinquenta euros e oitenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ao 

abrigo do disposto no art. 199º do Dec. Lei 59/99, de 02 de Março e do Decreto � Lei N.º 

6/04, de 6 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

29 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

 

900 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação da Instalação Eléctrica dos 

Blocos 7 e 9 da Ex-Fundação Salazar� � Ajuste Directo nº. 25/09 (DEEM)�, adjudicada à 

Firma �TECNIPEREIRA, Lda.� com sede em Rua 25 de Abril, loja 1ºB � Vieira de Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação da Rede Predial de Drenagem de 

Águas Residuais da coluna direita Bloco 5 da Ex-Fundação Salazar� � Ajuste Directo nº. 17/09 

(DEEM)�, adjudicada à Firma �JOAQUIM MARIA BERNARDES & FILHOS, Lda.� com 
sede em Rua Virgínia Vitorino, nº. 1-3 Dtº. � Alcobaça. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Construção de muros no lugar da Moita e na 

Rua do Lameiro� � Ajuste Directo nº 52/09 (DIRM), adjudicada à Firma �OUTEIROBRA � 
CONSTRUÇÕES CIVIS, Lda.� com sede em Rua das Voltas, nº. 37 � Outeiro da Fonte. 
 

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. 395º, do Código 

dos Contratos Públicos de 29 de Janeiro de 2008. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
30 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

 

901 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reparação de Calçadas em Diversos 

Arruamentos do Concelho - AD nº. 37/02�, adjudicada à Firma �PAVIPEDRA � Pavimentos 
em Pedra, Lda.� com sede em Alcoidão � Porto de Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução da Camada de Tout-Venant na Rua 
do Pontão � AD nº. 42/04�, adjudicada à Firma �MATOS & NEVES, Lda.� com sede em 

Alcanadas � Reguengo do Fetal. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reparação do Pavimento na Rua Mato do Cego 
� Pilado � AD nº. 33/04�, adjudicada à Firma �MATOS & NEVES, Lda� com sede em 

Alcanadas � Reguengo do Fetal. 
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Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de portão lateral no Mercado 

Municipal da Marinha Grande � AD nº. 03/04�, adjudicada à Firma �ANIPAR � Construtora 
Moinhense, Lda.� com sede em Rua Nova da Mioteira, nº. 396 � Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Posto de Turismo da Marinha Grande - AD nº. 

35/04�, adjudicada à Firma �OUTEIROBRA � Construções Civis, Lda.� com sede em Rua das 

Voltas, nº. 37 � Outeiro da Fonte. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de trabalhos em diversos Jardins-de-
infância - AD nº. 52/04�, adjudicada à Firma �OUTEIROBRA � Construções Civis, Lda.� com 
sede em Rua das Voltas, nº. 37 - Outeiro da Fonte. 
 

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. 

 

 
31 - TRANSFERÊNCIA DE INQUILINA RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA 

BARROS BLOCO 4 4.º DIREITO, CASAL DE MALTA, PARA A FRACÇÃO 

CORRESPONDENTE AO RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO DO BLOCO 1 SITO NA 

PRACETA DA LIBERDADE, POR MOTIVOS DE DOENÇA. 
 
 
902 - Presente informação n.º 1601 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 27/11/2009, a dar conta da necessidade de transferência de habitação da 

inquilina Celeste Botas Pereira para o rés-do-chão esquerdo do bloco 1 da Praceta da 

Liberdade, por motivos de saúde devidamente comprovados por declaração médica. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a necessidade premente em 

melhorar as condições de vida e bem-estar da inquilina em epígrafe, a qual por motivos 

de doença se vê impossibilitada de o fazer, 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 da inquilina Celeste 

Botas Pereira para o rés-do-chão esquerdo do bloco 1, sito na Praceta da Liberdade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL A MARIA DE FÁTIMA GOMES DE 

ALMEIDA BATISTA, SITA NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 5 2.º A, 

CASAL DE MALTA, POR MOTIVOS DE SAÚDE E CARÊNCIA ECONÓMICA. 
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903 - Presente informação n.º 1602 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 02/12/2009, a dar conta da necessidade de atribuição de habitação social a 

Maria de Fátima Gomes de Almeida Batista, por motivos de ordem económica e de saúde. 
 
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 Júlio Braga Barros bloco 5 

2.º A, 2430-069, Casal de Malta, que actualmente se encontra vaga, de tipologia adequada 

à dimensão do agregado familiar, a Maria de Fátima Gomes de Almeida Batista, 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 36,87�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
33 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS (ASURPI) PARA SUPORTE DAS 

DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33.ª EDIÇÃO DO ALMOÇO DE NATAL DO 

REFORMADO. 

 
 
904 - Presente informação N.º 1611/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 30/11/2009, a dar conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, datado de 5 de Outubro do 

corrente ano, com o registo de entrada n.º 14769/09, para fazer face à realização da 33.ª edição 

do almoço de Natal do Reformado. 
 

A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando que este evento tem merecido o 

apoio da autarquia em edições anteriores e o seu impacto junto da população sénior tem 

sido bastante positivo, 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 1.100,00� (mil e cem euros) à 

Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, com o número de 

identificação fiscal 502870 419 e com sede em Rua 18 de Janeiro, 13, 2430-256 Marinha 

Grande. 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/50 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. 

 

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 
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e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS (ASURPI) PARA SUPORTE DAS 

DESPESAS TIDAS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO. 
 
 
905 - Presente informação N.º 1613 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 30/11/2009, a dar conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, datado de 10 de Setembro 

do corrente ano, com o registo de entrada n.º 12019/09, para fazer face às despesas tidas no 

âmbito das Comemorações do Dia do Idoso. 
 

A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando que este evento tem merecido o 

apoio da autarquia em edições anteriores e o seu impacto junto da população sénior tem 

sido bastante positivo, 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 200,00� (duzentos euros) à 

Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, com o número de 

identificação fiscal 502870 419 e com sede em Rua 18 de Janeiro, 13, 2430-256 Marinha 

Grande. 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/50 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. 

 

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. 

 
 
35 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL À ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR PARA 

SUPORTE DAS DESPESAS, COM O FUNCIONAMENTO DO CENTRO SÓCIO 

SANITÁRIO �PORTA AZUL�. 
 
 
906 - Presente informação n.º 1600 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 27/11/2009, a dar conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Associação Novo Olhar, datado de 14 de Julho do corrente ano e registado com o número de 
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entrada 9844/09, para fazer face às despesas de funcionamento tidas com o Centro de Apoio 
Sócio-Sanitário Porta Azul. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando o leque diversificado dos apoios 

prestados pelo referido centro, bem como a importância social que a implementação de 

um projecto deste cariz acarreta, designadamente no âmbito da prevenção, reinserção e 

redução de danos, de toxicodependentes, prostitutas e sem-abrigo, 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 2.500,00� (dois mil e quinhentos euros) à Associação Novo Olhar, 

contribuinte fiscal número 503 260 584, com sede na Rua do Comércio n.º 5 2.º E, 2400-

124 Leiria, para suporte das despesas de funcionamento tidas com o Centro Sócio-

Sanitário �Porta Azul�. 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/42 do Plano de Actividades Municipais 

para o corrente ano.  

 

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. 

 

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. 

 
 
36 - 17.º ENCONTRO TODO O TERRENO DE ALBERGARIA, MARINHA GRANDE 

 
 
907 - Presente informação datada de 25/11/2009, dando conta de um pedido de apoio 
financeiro apresentado pela Capela de Albergaria, Pertencente à Fabrica Igreja Paroquial 

Freguesia da Marinha grande, em oficio enviado à Câmara datado de 09 de Outubro, para 

apoiar na realização do 17.º Encontro Todo o Terreno de Albergaria, Marinha Grande no 
dia 14 de Novembro de 2009. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da divulgação da cidade / região em todo o país pela Fabrica Igreja Paroquial Freguesia 

Marinha Grande, 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 1500 � (mil e quinhentos euros) à, Fabrica Igreja 

Paroquial Freguesia Marinha Grande, NIF: 501268561, para apoiar a realização do 

referido evento. 

  
A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009 / A / 205. 
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Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto de apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de 60 dias após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município. 

 

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, certidões devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
37 - APOIO FINANCEIRO - DESPESAS DE ELECTRICIDADE � PEDIDO DA 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA MARINHA GRANDE - CAPELA DE 

PICASSINOS 

 
 
908 - O Município da Marinha Grande e a Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande � 
Capela de Picassinos celebraram, em Dezembro de 2006, um contrato de comodato visando a 
utilização de algumas instalações desta entidade para funcionamento de uma sala de aulas e de 

uma cantina escolar, onde são servidas, habitualmente, cerca de 130 refeições a alunos das EB1 

de Albergaria e Picassinos e do Jardim-de-infância da Pedrulheira. 
 
Esta situação decorre do facto de o Município da Marinha Grande não possuir, ainda, as 

instalações necessárias ao cumprimento desta função social que lhe está atribuída por Lei, 

socorrendo-se de outras entidades vocacionadas para a prestação de serviços sociais sedeadas 

no concelho, como é o caso em apreço. 
 
De acordo com a cláusula 6ª daquele contrato, ��são da responsabilidade do Município todas 

as despesas emergentes da sua utilização do imóvel, nomeadamente, água, electricidade, gás e 

telefone�. 
 
Até este momento e, por razões de ordem técnica, de acordo com ofício dirigido à Câmara 

Municipal, datado de 25 de Setembro de 2009 e tendo por referência a informação interna 

I/1509/2009 (em anexo), as despesas com electricidade, calculadas em 4.800,00 euros, têm 

vindo a ser assumidas, integralmente, pela comissão responsável por aquele espaço sem as 

necessárias compensações por parte do Município que está, desta forma, em incumprimento das 

cláusulas contratuais a que se obrigou.  
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após apreciação da situação exposta pela 

Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande � Capela de Picassinos 

(confirmada pela informação I/1509/2009 da Técnica responsável) que solicitou uma 

compensação financeira no valor de 4.800,00 euros relativos a despesas de electricidade, 

nos termos da cláusula 6ª do contrato de comodato celebrado em Dezembro de 2006 entre 

o Município da Marinha Grande e aquela entidade, delibera, ao abrigo da competência 

conferida à Câmara Municipal pelo art.º 64.º n.º 4 alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande � Capela de Picassinos, 
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cuja situação contributiva e tributária junto dos serviços de Segurança Social e de 

Finanças, respectivamente, se encontra regularizada, a compensação financeira de 

4.800,00 euros (quatro mil e oitocentos euros) para pagamento de despesas de 

electricidade decorrentes do funcionamento, nas suas instalações de uma sala de aula e de 

uma cantina escolar que serve, essencialmente, refeições a crianças de Albergaria, 

Pedrulheira e Picassinos, uma vez que se trata de uma finalidade de inequívoco interesse 

municipal. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 1º 

DE DEZEMBRO, NO PÊRO NETO 

 
 
909 - O Município da Marinha Grande e a Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro, 

no Pêro Neto celebraram, em Agosto de 2009, um protocolo visando a cedência de parte das 

instalações da sede desta entidade, com a área de, aproximadamente, 72 mts2, para 
funcionamento de salas de aulas da EB 1 do Pêro Neto. 
 
A formalização deste protocolo decorreu de orientações emanadas do Ministério da Educação 

no sentido de se terminar com o desdobramento de horários nas escolas básicas, no caso 

concreto, na EB1 do Pêro Neto e pelo facto de o Município da Marinha Grande não possuir, 

ainda, todas as instalações necessárias ao cumprimento desta função social que lhe está 

atribuída por Lei tendo de se socorrer de outras entidades, como é este o caso. 
 
A utilização do espaço referido requer a sua adaptação para a prática lectiva com a introdução 

ou alteração de áreas de apoio como são, por exemplo, os sanitários colocados à disposição das 

crianças que doravante passarão a frequentar aquelas instalações. 
 
Tratando-se de um espaço cuja propriedade pertence à Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de 

Dezembro, no lugar do Pêro Neto, a realização das referidas alterações, cujos trabalhos se 

estimam em 14.750,00 euros (catorze mil setecentos e cinquenta euros) acrescidos de IVA, terá 

de ser assegurada pela própria colectividade. 
 
Tratando-se de uma intervenção de reconhecido interesse municipal, demonstrado pela 

informação I/1495/2009 do Técnico responsável do Município, importa proceder à necessária 

compensação financeira a favor da referida colectividade, atribuindo-lhe um subsídio no valor 

atrás indicado que lhe permita evitar a assumpção de despesas relacionadas com as alterações 

nas suas próprias instalações mas exclusivamente decorrentes do protocolo celebrado com a 

Câmara Municipal para a prossecução das suas competências em matéria de espaços 

educativos.  
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após apreciação da situação exposta 

(confirmada pela informação I/1509/2009 do Técnico responsável) delibera, ao abrigo da 

competência conferida pelo art.º 64.º n.º 4 alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no 

valor de 14.750,00 euros (catorze mil setecentos e cinquenta euros) acrescidos de IVA à 

Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro, do Pêro Neto, como compensação 

pelas despesas orçamentadas, decorrentes da adaptação e alteração das suas instalações 
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cedidas ao município para funcionamento de salas de aula, por reconhecido interesse 

municipal.  

Delibera ainda informar a entidade referida de que deverá proceder à apresentação, no 

prazo de 60 dias após conclusão das obras, dos documentos comprovativos da despesa 

(facturas e recibos). 

 

Mais se informa que a Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro, do Pêro Neto, 

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, com 

certidões devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

39 - APOIO FINANCEIRO À AMGLP - ASSOCIAÇÃO EVENTOS INFORMÁTICOS � 

MG LAN-PARTY 

 
 
910 - Presente pedido de apoio financeiro da AMGLP- Associação Eventos Informáticos 

(E/12866/2009), contribuinte n.º 215 240 995, com morada na Rua do Repouso, n.º 28, Casal 

Galego, 2430 070 MARINHA GRANDE, para a realização de mais um encontro nacional de 

jovens, no âmbito das novas tecnologias de informação e comunicação, designada de Mg-Lan, 
que decorreu na Marinha Grande, na sede da colectividade das Figueiras, nos dias 2, 3 e 4 de 
Outubro de 2009, para fazer face às despesas de funcionamento, logística e divulgação, bem 

como para realização de troféus. 
 
Estes pretendem com esta iniciativa promover um espaço de: 
- Troca de ideias na área das novas tecnologias; 
- Encontro de jogadores de todo o país e interessados na área da informática,  
- Realização de uma competição ao nível de torneiros de jogos informáticos,  
- Criação de PC�s originais,  
promovendo a Marinha Grande como um dos locais onde acontece um dos maiores eventos 
informáticos do país. 
 
Assim, vem a entidade requerer apoio financeiro para fazer face aos custos de organização e 

logística deste evento, cujo orçamento apresentado em anexo. 
 
Deste modo e atendendo a que: 
 
a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza social, 

recreativa e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o 

concelho da Marinha Grande. 
 
b) Considerando que a Associação AMGLP- Eventos Informáticos é constituída por jovens do 

concelho e que tem já um histórico na realização de eventos que combinam a parte lúdica com 

o acesso a redes de alta velocidade; 
 
c) Considerando a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Associação na 

dinamização de actividades conducentes à integração de jovens por via das novas tecnologias 
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bem como o impacto que tal acção terá na atracção de jovens de todo o distrito e do país ao 

concelho; 
 
d) Se trata de uma actividade cujos objectivos são a troca de ideias na área das novas 

tecnologias; o encontro de jogadores de todo o país e interessados na área da informática; a 

realização de uma competição ao nível de torneiros de jogos informáticos e criação de PC�s 

originais; promovendo a Marinha Grande como um dos locais onde acontece um dos maiores 
eventos informáticos do país. 
 
e) Que se trata de um projecto mais dirigido à comunidade local e regional mas que reúne 

jovens do todo o país. 
 
f) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural, por via dos objectivos propostos, 
bem como a promoção da Marinha Grande; 
 
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, atribuir 

o apoio financeiro no valor de �600 (seiscentos euros) à AMGLP- Associação Eventos 

Informáticos (E/12866/2009), contribuinte n.º 507 532 228, com morada na Rua do 

Repouso, n.º 28, Casal Galego, 2430 070 MARINHA GRANDE, para ajudar a custear as 

despesas de organização e realização da Mg-Lan e realização dos troféus, que decorreu na 

Marinha Grande, na sede da colectividade das Figueiras, nos dias 2, 3 e 4 de Outubro de 

2009, cuja verba se enquadra na acção 2009/A/144 do PAM. 

 

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 um mês após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do projecto, com a componente financeira (relatório 

detalhado de receitas e despesas da iniciativa) onde devem constar: a descrição de toda a 

programação e actividades realizadas, datas, número de participantes, 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. 
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40 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � ENTRADAS GRATUITAS NO MUSEU DO 

VIDRO - DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2009 

 
 
911 - Presente programa das comemorações do 11º aniversário do Museu do Vidro, a levar a 

efeito no próximo dia 13 de Dezembro de 2009. 
 
Trata-se de uma efeméride de grande importância para a cultura local, para a qual serão 

desenvolvidas actividades para o público escolar e para as famílias, como forma de promoção e 

valorização do nosso património e de aproximação da comunidade local a um dos locais mais 

emblemáticos e representativos da herança histórica e patrimonial do concelho. Deste modo, 

propõe-se a concessão de isenção de taxas de ingresso às instalações do Museu do Vidro no dia 

13 de Dezembro de 2009 para todos os visitantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7.º, do Capítulo 

II do Regulamento de Taxas da Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a 

isenção das taxas de ingresso no Museu do Vidro no dia 13 de Dezembro de 2009 a todos 

os visitantes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

41 - CLUBE DESPORTIVO MOITENSE � TASQUINHAS/2009 � ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO 
 
 
912 - Presente pedido de apoio financeiro do Clube Desportivo Moitense (E/14055/2009), 
Contribuinte n.º501216049, com sede na Rua 1.º de Dezembro, n.º 30, 2445-580 - Moita, para a 
realização da 5.ª edição das Tasquinhas/2009. 
 
A iniciativa descrita no ofício enviado - documentação anexa a esta proposta de deliberação - 
teve como principais objectivos a angariação de fundos para as instituições sem fins lucrativos 
da freguesia da Moita, parceiras do evento. 
Consistiu na realização de uma mostra de gastronomia e artesanato, com a participação de 

todas as instituições locais envolvidas, nomeadamente, o Clube Desportivo Moitense, a 

Associação S. Silvestre, Associação de Pais da EB1 da Moita, Comissão Nª Srª de Fátima e 

Comissão de Festas da Igreja.  
A organização, responsabilidade do Clube Desportivo Moitense, propunha-se construir as 
tasquinhas e a dinamizar a componente cultural, nomeadamente a realização de espectáculos, 

durante os 7 dias do evento. 
A 5.ª edição das Tasquinhas 2009 foi realizada nos dias 26 de Outubro e 1 de Novembro de 

2009 na freguesia da Moita, concelho da Marinha Grande. 
O orçamento da iniciativa ronda os 4.150,00 euros de despesa, tendo sido solicitado apoio 
financeiro, no valor de 4.000,00� (quatro mil euros), para pagamento dos materiais de 

construção das tasquinhas, realização de espectáculos e publicidade do evento (conforme 

orçamento em anexo). 
 
A Câmara, após analisar o assunto e considerando que: 
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a) O Municipio deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza recreativa, 
social e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho 

da Marinha Grande;  
b) Se trata de uma actividade social, cultural e recreativa cujo principal objectivo é a angariação 

de fundos para permitir às instituições sem fins lucrativos da freguesia da Moita, o 

desenvolvimento das suas actividades de âmbito social e cultural. 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural e social por via dos objectivos 
propostos, bem como económico, na medida em que atrai muitos visitantes à freguesia da 

Moita; 
 
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, atribuir o apoio financeiro no valor de 2.000,00� (dois mil euros), ao 

Clube Desportivo Moitense, Contribuinte n.º 501216049, com sede em Rua 1.º de 

Dezembro, n.º 30, 2445-580 Moita, para ajudar a custear as despesas inerentes à 

realização da 5ª edição das tasquinhas da Moita, nomeadamente com cachets, promoção e 

divulgação, custos de preparação do evento, aquisição de som e iluminação, cuja verba se 

enquadra na acção 2009.A.218 do PAM. 

 

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 recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do projecto, com a componente financeira (relatório de 

receitas e despesas do projecto) onde devem constar: a descrição da programação 

realizada, datas, estimativa do 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. 

 

 

42 - FESTA DO TEATRO 2009 � 2.ª FASE DE APOIOS FINANCEIROS E 

RECTIFICAÇÃO DO PREÇO DOS INGRESSOS 
 
 
913 - No seguimento da Deliberação de Câmara n.º 726 de 01 de Outubro de 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 
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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 

30 Out. GRUPO DE DANÇAS E 

CANTARES "REVIVER O 
PASSADO" DA PRAIA DA 
VIEIRA 

NIF 501639969 
Biblioteca de Instrução e Recreio 
Largo 1º de Maio 
Praia da Vieira 
2430- 687 Vieira de Leiria 

29  �362,5 

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 

21 Nov. SOM -  SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501417702 
RUA 25 DE ABRIL, 30           
2430 - 313 MARINHA GRANDE 

16  �200 

27 Nov. TEATRESCO � GRUPO DE 
TEATRO  

NIF 508632188 
RUA 25 DE ABRIL, Nº 34 - 1º 
2430-778 VIEIRA DE LEIRIA 

6  �75 

 
Relativamente ao CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA e à BIP � 
BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR, estão a faltar ainda alguns documentos pelo que 
só numa terceira fase, depois da entrega destes documentos, é que poderá ser deliberado o 
apoio financeiro. 
 
Os restantes estão em condições de ser realizada a atribuição do apoio financeiro. 
 
Ainda no que respeita à Deliberação de Câmara n.º 726 de 01 de Outubro de 2009, foram 

deliberados os preços dos ingressos a praticar durante a Festa do Teatro, sendo que, por lapso, 
não foi referido que, na proposta, os preços incluíam IVA à taxa de 5%, pelo que se solicita a 

rectificação deste ponto. 
 
Deste modo, considerando:  
 
a) A Deliberação de Câmara n.º 726, de 01 de Outubro de 2009 (em anexo); 
 
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. 
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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. 
 
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, e da alínea 

j) do n.º 1, do artigo 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 apoio financeiro a cada colectividade/associação participante para custear a 

alimentação, cujo valor total foi calculado na base de �12,50 por cada elemento, segundo o 

quadro anexo: 

 
QUADRO � 2.ª FASE 

Dia Apres. Grupo NIF / Morada N.º 

Elem. 

Apoio 

30 Out. GRUPO DE DANÇAS E 

CANTARES "REVIVER O 
PASSADO" DA PRAIA DA 
VIEIRA 

NIF 501639969 
Biblioteca de Instrução e Recreio 
Largo 1º de Maio 
Praia da Vieira 
2430- 687 Vieira de Leiria 

29  �362,5 

21 Nov. SOM -  SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501417702 
RUA 25 DE ABRIL, 30           
2430 - 313 MARINHA GRANDE 

16  �200 

27 Nov. TEATRESCO � GRUPO DE 
TEATRO  

NIF 508632188 
RUA 25 DE ABRIL, Nº 34 - 1º 
2430-778 VIEIRA DE LEIRIA 

6  �75 

 

- O apoio está previsto na acção 2009/A/95. 

- Rectificar o preço dos bilhetes dos espectáculos cujo cachet é suportado pela CMMG: 

- Convidados mediante apresentação de convite próprio - Gratuito 

- Crianças (até 12 anos) � Gratuito 

- Adulto - 3� (IVA incluído a 5%) 
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- Sócios - das colectividades que recebem e realizam os espectáculos e funcionários da 

CMMG � 2� (IVA incluído a 5%) 

- Bilhete Geral Festa do Teatro � 30� (IVA incluído a 5%) 

 

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) Ficam as entidades obrigadas 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 as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possuem 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. 

 

 

43 - APOIO FINANCEIRO AO ORFEÃO DE LEIRIA � 27.º FESTIVAL DE MÚSICA 
 
 
914 - Presente pedido de apoio financeiro do Orfeão de Leiria � Conservatório de Artes 
(E/4252/2009, E/10248/2009 e e-mail em anexo enviado em 02 de Dezembro de 2009) 
contribuinte n.º 501 150 480, com morada em Avenida 25 de Abril, 2400-265 LEIRIA, para a 
realização do 27.º Festival de Música em Leiria � 2009, realizado de 27 de Maio a 02 de Julho 
de 2009, em Leiria, Marinha Grande, Batalha e Pombal. 
 
O Festival de Música em Leiria é uma iniciativa de grande relevo e impacto da nível regional e 

nacional, organizada pelo Orfeão de Leiria, cujo principal objectivo é a dinamização e a 

qualificação cultural da região através de uma programação orientada por padrões de qualidade 

inequívoca, quer ao nível das propostas programáticas quer ao nível dos intervenientes. 
 
O programa contou com um vasto leque de concertos, expostos no requerimento do Orfeão de 

Leiria em anexo, da qual se destaca o concerto de JOANA BAGULHO, cravo e F. PEDRO 
OLIVEIRA, narrador, realizado no dia 27 Junho na Capela de São Pedro de Moel. 
 
O pedido de apoio financeiro é de 500 euros, para custear despesas com a afinação de um cravo 
e seguro do mesmo, na ordem dos é 532,93�. 
 
Deste modo e atendendo a que: 
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a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza social e 

cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho da 
Marinha Grande. 
b) Se trata de uma actividade cultural cujos objectivos são a dinamização e a qualificação 

cultural da região através de uma programação orientada por padrões de qualidade inequívoca, 

quer ao nível das propostas programáticas quer ao nível dos intervenientes e que se estendeu ao 

concelho da Marinha Grande. 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento social e cultural, por via dos objectivos 
propostos, bem como a promoção cultural da Marinha Grande; 
 
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, atribuir o apoio financeiro no valor de �500 (quinhentos euros), ao 

Orfeão de Leiria � Conservatório de Artes, contribuinte n.º 501 150 480, com morada em 

Avenida 25 de Abril, 2400-265 LEIRIA, para custear despesas com a afinação de um 

cravo e seguro do mesmo, cuja verba se enquadra na acção 2009/A/144 do PAM. 

 

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 um mês após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do projecto, com a componente financeira (relatório 

detalhado de receitas e despesas da iniciativa), 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. 

 

 

44 - APOIO FINANCEIRO À BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO - GRUPO 

DE DANÇAS E CANTARES �REVIVER O PASSADO� DA PRAIA DA VIEIRA 
 
 
915 - Presente pedido de apoio financeiro da Biblioteca de Instrução e Recreio - Grupo de 
Danças e Cantares �Reviver o Passado� da Praia da Vieira, Largo 1º de Maio, Praia da Vieira, 

2430-687 VIEIRA DE LEIRIA, (E/12646/2009) para fazer face aos custos de manutenção e 

garantir a continuidade de funcionamento da sua actividade de pesquisa e animação folclórica e 

etnográfica, com o objectivo de preservar e dar a conhecer o povo e a cultura da localidade da 

Praia da Vieira. 
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O Grupo �Reviver o Passado� nasceu em Agosto de 1998 e desde essa data tem vindo a 

aumentar o seu repertório, apresentando regularmente um espectáculo com a duração de duas 

horas que inclui cenas da vida quotidiana da Praia da Vieira, de meados do séc. XX, danças e 

músicas tradicionais.  
O Grupo é composto, actualmente, por 29 elementos e tem actuado em diversos locais de 

Portugal, de norte a sul. Já se deslocou por duas vezes a Espanha sendo que é seu objectivo 

continuar e aumentar o seu trabalho de divulgação da cultura e tradições da Praia da Vieira, 

promovendo a localidade e o Concelho da Marinha Grande como destino turístico. 
Realizou em 2009 uma série de actuações, a saber: 
 
04/04/2009 BIR Praia da Vieira 

Inauguração do novo Edifício da Biblioteca de Instrução e Recreio e apresentação do 

livro "Os Pescadores da Praia da Vieira - O Naufrágio do Salsinha"; 
09/05/2009 Praia de Mira   

Apresentação do livro "Os Pescadores da Praia da Vieira - O Naufrágio do Salsinha"; 
03/07/2009 Praia da Vieira  Animação da Época Balnear 
05/07/2009 Praia de Mira  Festa do Pescador 
17/07/2009 Praia da Vieira  Animação da Época Balnear 
07/08/2009 Praia da Vieira  Animação da Época Balnear 
05/09/2009 Praia da Vieira  Animação da Época Balnear 
13/09/2009 Antanhol, Coimbra Festa em Honra do Santíssimo Sacramento 
20/09/2009 Miranda do Corvo Feira do Mel 
 
Tem programadas várias actuações, a saber: 
 
30/10/2009 SOM, M. Grande Festa do Teatro 
Novembro Miranda do Corvo Data e freguesia a designar 
Dezembro Praia de Mira  Data e freguesia a designar 
 
Estes pretendem continuar a realizar as actuações no ano de 2010 à medida que vierem a 

receber propostas. 
 
Assim, vem a entidade requerer apoio financeiro para fazer face aos custos de representação, 

manutenção e investimento segundo o seguinte orçamento: 
Alimentação: Cerca de � 15,00 em média por pessoa e por deslocação; 
Deslocações: Solicitam o apoio da Câmara Municipal da Marinha Grande na cedência do 

transporte; 
Cenários: Pretendem renovar os cenários que se encontram desgastados de muitas actuações; 
Guarda-roupa: Devido ao uso de muitos anos, alguma indumentária dos membros terá de ser 

remodelada; 
Material técnico: Precisamos de pelo menos mais dois microfones, orçados em cerca de � 

1400,00; 
 
Deste modo e atendendo a que: 
 
a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza social, 
recreativa e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o 

concelho da Marinha Grande. 
 
b) Se trata de uma actividade cultural cujos objectivos são: 
A garantia da manutenção da continuidade do funcionamento da sua actividade de pesquisa e 

animação folclórica e etnográfica;  
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Preservar e dar a conhecer o povo e a cultura da localidade da Praia da Vieira;  
Continuar e aumentar o seu trabalho de divulgação da cultura e tradições da Praia da Vieira, 

promovendo a localidade e o Concelho da Marinha Grande como destino turístico. 
 
c) Que se trata de um projecto dirigido à comunidade local, com um forte pendor de 

reconstituição etnográfica e de salvaguarda do património cultural, material e imaterial da Praia 
da Vieira e das suas gentes. 
 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural, por via dos objectivos propostos, 
bem como a promoção cultural e turística da Marinha Grande; 
 
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, atribuir 

o apoio financeiro no valor de �1500 (mil e quinhentos euros) à Biblioteca de Instrução e 

Recreio da Praia da Vieira - Grupo de Danças e Cantares �Reviver o Passado� da Praia 

da Vieira, Largo 1º de Maio, Praia da Vieira, 2430-687 Vieira de Leiria, para fazer face 

aos custos de manutenção e para garantir a continuidade do funcionamento da sua 

actividade de pesquisa e animação folclórica e etnográfica, com o objectivo de preservar e 

dar a conhecer o povo e a cultura da localidade da Praia da Vieira, nomeadamente os 

custos de representação, manutenção e investimento segundo o orçamento descrito, cuja 

verba se enquadra na acção 2009/A/91 do PAM. 

 

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 sete meses após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do projecto, com a componente financeira (relatório 

detalhado de receitas e despesas da iniciativa) onde devem constar: a descrição de toda a 

programação e actividades realizadas, datas, número de espectadores que assistirem aos 

espectáculos, locais, 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. 

 

 

45 - DECRETO-LEI N.º 135/2009 DE 3 DE JUNHO � PROCEDIMENTO DE 

DEFINIÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR 2010 / APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE 
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DURAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

HIDROGRÁFICAS DO CENTRO E DO TEJO. 
 
 
Presente ofício da Administração Regional Hidrográfica do Tejo com registo de entrada n.º 

15003 datado de 19 de Novembro, informando a Câmara Municipal da entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de Junho e consequentemente para a faculdade que é concedida 

aos municípios no que respeita à definição da duração da época balnear � artigo 5.º do referido 

diploma. No mesmo ofício alertam para a necessidade da proposta dar entrada na respectiva 

ARH, até ao dia 30 de Novembro do ano anterior ao que respeita a época balnear.  
 
Nos termos do Decreto-Lei referido, �O procedimento de definição da época balnear inicia-se 
com a apresentação pelos municípios interessados às ARH de propostas de duração da época 

balnear para águas balneares�� e as ARH por sua vez �� comunicam as propostas recebidas à 

comissão técnica, ��a qual elabora uma proposta final de duração da época balnear para cada 

água balnear...� a fixar posteriormente por Portaria. 
 
Da análise ao referido ofício bem como ao diploma em causa entendeu o Sr. Presidente 
convocar para uma reunião, todos os concessionários de apoios de praia e agentes económicos 

ligados ao sector turístico, a ACIMG e os Presidentes das Juntas de Freguesia de Vieira de 

Leiria e Marinha Grande. 
 
A reunião teve 2 objectivos fundamentais, pretendendo a autarquia envolver aqueles que são os 

grandes dinamizadores da qualidade dos serviços prestados nas praias do concelho:  

1.º Objectivo � Discutir de forma concertada com os agentes económicos nomeadamente com 

os concessionários dos apoios de praia a aplicação do Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de Junho, 

que possibilita que as autarquias atempadamente (até 30 de Novembro do ano anterior) possam 

propor a alteração da duração da época balnear.  

2.º Objectivo � Face à recente publicação do Despacho do Secretário de Estado que determina a 

revisão do POOC Ovar Marinha Grande dar a conhecer um conjunto de informação genérica 

mas relevante para o respectivo processo de revisão. 

Presente igualmente Memorando da reunião realizada no dia 27 de Novembro às 15 horas, 

(onde estiveram presentes os concessionários e restantes agentes devidamente identificados no 

mesmo em folha anexa), no qual se apresenta um conjunto de conclusões que passamos a 

transcrever: 
 
�Perante a unanimidade de opiniões dos presentes, o Sr. Presidente da CM teve oportunidade 

de concluir o seguinte: 

 

1. A CM vai apresentar proposta de definição da época balnear em 2010 no período 

compreendido entre 15 de Junho e 15 de Setembro; 

2. Esta proposta tal como consta da E/15003 de 19.11 e do artigo 5.º do diploma 

acima referenciado, tem que ser apresentada às ARH do Centro e do Tejo até ao 

dia 30 de Novembro, ou seja próxima 2.ª f; 

3. Face às questões específicas que foram colocadas e que diferem do aglomerado 

urbano turístico da Praia da Vieira para as praias que se agregam ao aglomerado 

urbano turístico de S. Pedro de Moel, foi decidido convocar reuniões em separado 

com os concessionários dessas duas áreas, no próximo mês de Janeiro nas quais 
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serão envolvidos os serviços técnicos da CM cuja intervenção releve para a 

preparação das praias do concelho para a época balnear.� 

 

Face à necessidade de apresentar até ao dia 30 de Novembro, às respectivas 

Administrações Regionais Hidrográficas, a proposta de duração da próxima época 

balnear (15 de Junho a 15 de Setembro), o Sr. Presidente da Câmara vem dar 

conhecimento ao Exm.º Executivo Municipal de que desencadeou o procedimento de 

definição da Época Balnear 2010, promovendo a apresentação da proposta, à ARH do 

Centro e à ARH do Tejo através respectivamente, dos ofícios com registos de saída 

S/9316/30.11.09 e S/9317/30.11.09. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

46 - PROGRAMA FINÍCIA-FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA ESPECÍFICA 
 
 
916 - Considerando que para efeitos de execução financeira das candidaturas apresentadas ao 

abrigo do �Programa Finícia�, o Município da Marinha Grande tem que proceder à abertura de 

uma conta bancária específica para registo dos movimentos financeiros das referidas 
candidaturas. 
 
Considerando que nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro �(�) A abertura 

de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo, devendo as mesmas ser 

tituladas pela autarquia e movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do 
órgão executivo ou por outro membro em quem ele delegue (�)�. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de 

Fevereiro, autorizar a abertura de uma conta bancária no Banco Santander Totta 

S.A.com a designação � Programa Finícia�, na qual serão efectuados todos os movimentos 

financeiros das candidaturas apresentadas no âmbito desta contratualização, sendo 

intervenientes na sua movimentação: 

 

- Álvaro Manuel Marques Pereira, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da 

M. Grande; 

- Paulo Jorge Campos Vicente, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal da 

M. Grande; 

- Paula Cristina Madeira da Silva Serra, na qualidade de assistente Técnica afecta ao 

serviço de Tesouraria da Câmara Municipal de Marinha Grande; 

- Janete Rato Fernandes, na qualidade de assistente Técnica afecta ao serviço de 

Tesouraria da Câmara Municipal de Marinha Grande; 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

47 - RESUMO DE TESOURARIA 
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Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia nove de Dezembro de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.519.507,59 

� (três milhões, quinhentos e dezanove mil, quinhentos e sete euros e cinquenta e nove 
cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 





 

A reunião foi interrompida neste momento, quando eram ���.  horas, tendo 

recomeçado pelas   17:00   horas. 

 

 

 

 

 

48 - ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

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

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

das 17,00 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados), tendo sido atendidos os seguintes munícipes:  

 

 

1 � Sr. Carlos Manuel Duarte Roldão, residente na Av.ª Arala Pinto, n.º 44, Marinha Grande, 

e Sr. Manuel Fernandes da Mota, residente no n.º 49 da mesma Av.ª, que vieram manifestar a 
preocupação dos moradores pelo facto de a fábrica Barbosa e Almeida ir entrar em obras e o 

local de entrada e saída dos veículos vir a retirar 150 metros de estacionamento. Precisam de 

lugares para estacionar, pois não têm onde deixar os carros. Os moradores cederam terreno para 

o estacionamento na altura em que a obra foi feita, já há alguns anos, e agora estão privados de 

o utilizar, sem que a Câmara tenha falado com eles.  
 

O Sr. Vereador Paulo Vicente prestou os seguintes esclarecimentos: 

 

 Os serviços da Câmara não têm alternativa, o estacionamento fica reduzido a oito 

lugares; 
 Foram suprimidos cerca de vinte lugares de estacionamento para a execução das obras 

da Barbosa e Almeida. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que os serviços devem analisar a situação, de 

forma a minorar os problemas causados pela eliminação de tantos lugares de estacionamento. 
 
Os munícipes alegam que na fábrica Santos Barosa entram e saem camiões e não necessitam 

de tanto espaço para fazer as manobras. 
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O Sr. Presidente e o Sr. Vereador prestaram os devidos esclarecimentos mostrando a planta 
da obra da Barbosa e Almeida e todos trocaram impressões. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente informou que vão reunir com os técnicos da obra e com os 
serviços da Câmara para tentar encontrar uma solução rapidamente para minimizar os danos 

que vão causar. 
 

 

2 � Sra. D. Diana Valente da Fonseca, residente na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 1, 

Marinha Grande, que pretende reclamar sobre a execução de obras ilegais no loteamento com o 

alvará n.º 3/98, em nome de Joaquim Gomes. 
A munícipe já esteve presente na reunião pública do dia 20/08/2009, onde apresentou o mesmo 

assunto, pretendendo agora saber dos procedimentos que foram tomados desde então. 
De seguida passa-se a reproduzir a parte da acta da reunião de 20/08/2009, relativa ao 

mencionado atendimento: 
 
�� 

Sra. Diana Fonseca, residente na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 1, Marinha Grande, que 

pretende esclarecimentos sobre obras ilegais no loteamento onde possui a sua habitação. A D. 

Diana enumerou as diligências que tem vindo a efectuar junto dos serviços da Câmara, tendo 

mostrado fotografias das construções ilegais efectuadas em algumas das 4 moradias do 

loteamento, e que têm vindo a decorrer ao longo dos últimos 2 anos, e ultimamente nas últimas 

semanas. Aquilo que pergunta, e que quer ver respondido, é o seguinte: se as obras estão 

ilegais porque é que lá continuam? 

 

O Sr. Presidente disse que desconhecia o avanço dessas obras ilegais nas últimas semanas, só 

tendo conhecimento de duas situações, cujos procedimentos em curso descreveu sumariamente. 

Respondendo concretamente à pergunta da D. Diana, o Sr. Presidente referiu que os 

procedimentos são lentos, pois há que cumprir prazos. Assim, é natural que os munícipes se 

interroguem, após a instauração do processo de contra-ordenação e o eventual pagamento da 

coima, sobre o que se passa depois, se fica tudo tal como estava. É claro que se tem de 

avançar, em última análise, para a demolição do existente, com todas as consequências que 

daí advêm. 

 

A D. Diana referiu que não tem tempo a perder, pois já anda com esta situação há um ano, e 

que a resposta que ouviu não lhe serve, pois não está disposta a viver por mais tempo 

num�bairro da lata�. Assim, disse que vai partir para formas de protesto mais radicais, caso 

dentro de dois meses tudo aquilo não desaparecer. Disse ainda que tem todas as razões para 

pensar que há aqui, se mais não for, �favoritismo� da parte de alguém da Câmara para com 

os infractores. 

 

O Sr. Presidente informou que, para além do andamento dos dois processos que estão em 

curso, vai dar instruções à Fiscalização para que proceda a um levantamento exaustivo de 

todas as situações de desconformidade e ilegalidades existentes naquele loteamento. 

Sugeriu ainda a marcação de uma reunião consigo, com a D. Diana, o Arqt.º Ricardo 

Santos, a Técnica do Gabinete Jurídico e o Fiscal que foi ao local.  

 

A D. Diana aceitou esta sugestão, pelo que o Sr. Presidente disse que vai ver a disponibilidade 

da sua agenda e pedir à sua secretária que marque a referida reunião, tão breve quanto 

possível, comunicando posteriormente o dia e hora à D. Diana. 
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�� 

 
A munícipe referiu que a questão que hoje vem apresentar já é antiga e não vê qualquer solução 

para a reclamação das obras ilegais no loteamento referenciado. 
 
O Sr. Presidente esclareceu o seguinte: 

 

O pedido de legalização das obras (telheiros) efectuado pelo munícipe vizinho entrou no dia 30 
de Setembro e tem 60 dias úteis para apresentar a alteração ao loteamento. Já seguiu a 

respectiva notificação (ofício n.º 7507/09), e agora tem que se aguardar a resposta do munícipe. 

Caso o mesmo não responda terão que ser accionados os respectivos mecanismos legais. 
 
O Sr. Arqt.º Ricardo Santos, Chefe da DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras 

Particulares, prestou esclarecimentos técnicos. 
 
A Sr.ª D. Diana vai acompanhar o andamento do processo até ao final do prazo. 
 
 
3 � Sra. D. Maria Araújo Rodrigues Moreira, residente na Rua dos Loureiros, 7, Comeira, 
Marinha Grande, que pretende o seguinte: 
- saber porque razão a Câmara está a fazer novos canteiros em vez de fazer um mercado novo; 
- pretende que a Câmara limpe a vala que passa nas traseiras da sua habitação; 
- saber para quando os esgotos prometidos. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente disse não ter de momento resposta para a D. Maria Moreira. 
Vai indagar junto dos serviços no sentido de saber o que está previsto para o local em termos de 
saneamento. Esclareceu ainda que a vala deve ser limpa pelos confinantes. 
 
A Sr.ª D. Maria Moreira disse que várias águas vão cair junto da sua casa, mais propriamente 

para a vala situada nas traseiras da mesma. As construções recentes é que provocam danos na 

sua casa, as águas vão todas para lá e têm estragado muitos electrodomésticos. A vala tem 
muito mais água e precisa de ser limpa em condições. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente esclareceu que irá ao local ver a situação descrita. 

 

 
4 � Sra. D. Emília Sousa Domingues, residente na Rua dos Poços, n.º 71, r/c, Lameira da 

Embra, Marinha Grande, referiu que sempre teve problemas de enchentes de água na sua casa. 

A casa de banho interior tem sempre muito mau cheiro. Após a execução do saneamento os 
maus cheiros continuaram. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente informou que vai pedir aos serviços para verem o que se passa 
com o saneamento, para tentar identificar a origem do problema. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

917 - 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 18.20 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Paula Cristina Ascenso Moreira, Técnica 

Superior, 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 

 
 
 

 

 


