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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia 

dezassete de Novembro de dois 

mil e nove.    

 

 

 

 

 

Aos dezassete dias do mês de Novembro 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 9:15 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. Vítor Manuel Fernandes Pereira chegou à reunião pelas 10:30 horas, 
devido ao facto de ter sido interveniente num acidente de viação, no momento em que a reunião 

se encontrava interrompida e antes do início da discussão e votação do ponto 16 da ordem do 

dia, com a epígrafe �LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2009 A 

COBRAR NO ANO DE 2010�. 
 
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. 17.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
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2. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DAS 

COMPETÊNCIAS E REGIME JURÍDICO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ÓRGÃOS DOS MUNICÍPIOS E DAS FREGUESIAS   

 

3. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO REGIME 

JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO URBANA   

 

4. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DOS CEMITÉRIOS 

MUNICIPAIS   

 

5. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO 

LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES DIVERSAS   

 

6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DA UTILIZAÇÃO 

DAS VIAS PÚBLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DE 

CARÁCTER DESPORTIVO, FESTIVO OU OUTRAS QUE POSSAM 

AFECTAR O TRÂNSITO NORMAL   

 

7. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DE DIVERSOS 

DIPLOMAS LEGAIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS   

 

8. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DA GESTÃO DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DA GESTÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

PÚBLICA DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE.

  

 

9. MANUTENÇÃO DOS CONTEÚDOS DOS PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO 

CONCELHO 
 

10. CIMPL � COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL -  

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NOS 

RESPECTIVOS ÓRGÃOS 

 
11. AMLEI � ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA - 

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 

12. ADAE � ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA 

ESTREMADURA - REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE 

 
13. PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO 2007-2013 QR 

CONTRATUALIZAÇÃO CIMPL-QREN 
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ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA 

 

14. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VARREDURA MANUAL E MECÂNICA DE DIVERSOS 

LOCAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � REVOGAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2009. 

 

15. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VARREDURA MANUAL E MECÂNICA DE DIVERSOS 

LOCAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PELO PERÍODO DE 12 

MESES- PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 91/2009-AP/DASU/HIG 

 

16. LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2009 A COBRAR 

NO ANO DE 2010. 

 

17. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS � FIXAÇÃO DA TAXA 

RESPEITANTE AO ANO DE 2009 A LIQUIDAR NO ANO DE 2010. 

 

18. DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � 

RENDIMENTOS DE 2010 A LIQUIDAR EM 2011 

 

19. PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 06/2004 � APROVIS/DASU/HIG � 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL � REVISÃO DE PREÇOS 

 

20. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA OBRAS DE REMODELAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA ENG. ACÁCIO CALAZANS 

DUARTE 

 

21. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

22. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 26,00M² DE 

TERRENO D0 SR. DIONÍSIO MONTEIRO BRITO 

 

23. BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 (DIRM) � CEDÊNCIA DE 30,57M² DE TERRENO DE 

EMÍDIO DA SILVA PINTO E OUTROS 
 

24. BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 148,00M² (ÁREA D1) DE TERRENO D0 

SR. PAULINO GOMES DA SILVA 
 

25. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 29,623M² DE TERRENO DO SR. FERNANDO JOSÉ JESUS 

OLIVEIRA FERREIRA 

 

26. RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 
 

27. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS (DL 59/99, DE 02 DE MARÇO) 
 

28. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS (CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS) 
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29. RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 
 

30. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

04/2009 (DIRM) � RECTIFICAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES 

 

31. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

08/2007 (DIRM) � SUSPENSÃO DOS TRABALHOS. 
 

32. 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.  
 

33. PROPOSTA DE DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO PARA INGRESSAR NO DOMÍNIO PRIVADO DO 

MUNICÍPIO.  
 

34. PROJECTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE ANULAÇÃO PROFERIDA 

PELO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO EM 16-09-2006 � 

PROCESSO DISCIPLINAR � RECURSO CONTENCIOSO DE ANULAÇÃO � 

ANTÓNIO DOS SANTOS PESTANA 

 

35. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS: BAIRRO NOVO DO 

CAMARNAL/RUA PROFESSOR MELO VIEIRA 
 

36. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA DA INQUILINA MARIA HELENA 

ALMEIDA MONTEIRO CUNHA, RESIDENTE NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 4, RC ESQ., CASAL DE MALTA 
 

37. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR, NO 

ÂMBITO DA SUA COLABORAÇÃO COM ESTA AUTARQUIA AQUANDO 

DA REALIZAÇÃO DA XII SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 

38. REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 702 CONSTANTE NA ACTA N.º 

23/2009, DATADA DE 1 DE OUTUBRO, COM A EPÍGRAFE: � CANTINAS 

ESCOLARES � REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A SENHAS NÃO 

UTILIZADAS. 
 

39. CANTINAS ESCOLARES � REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A 

SENHAS NÃO UTILIZADAS 
 

40. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL DA MOITA � S. SILVESTRE � PARA SUPORTE DAS DESPESAS 

TIDAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA E COM O 

FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 
 

41. APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E OUTROS 

BENS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO, REFERENTE 

AO PRIMEIRO PERÍODO DO ANO LECTIVO 2009/2010 
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42. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS DE 1º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2009/2010 � 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NERY CAPUCHO 
 

43. RESUMO DE TESOURARIA 
 
 

 



 

 

 

1 - 17.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
 

 

754 - Presente proposta da 17ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
15ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 348.334,00 euros nos 
reforços e de 348.334,00 euros nas anulações; 
15ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 74.200,00 euros 
nos reforços e de 106.464,00 euros nas anulações.  
15ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 114.880,00 euros 
nos reforços e de 118.511,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

sendo que: � (�) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da 

diminuição ou anulação de outras dotações (�).�, mantendo - se o valor global do orçamento, 

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 17ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS E 

REGIME JURÍDICO DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DOS MUNICÍPIOS E 

DAS FREGUESIAS 

 
 
755 - Considerando a necessidade e o empenho do Município em, não só propiciar respostas 

céleres e justas às solicitações dos utentes, como também proporcionar, quer um pronto 

cumprimento das obrigações, quer uma gestão mais célere e desburocratizada dos 
procedimentos administrativos. 
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Considerando que apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito dos 

procedimentos administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos e o 

respeito pelas suas necessidades, viabilizando as suas iniciativas, 
 

A Câmara Municipal delibera delegar no seu Presidente, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, nos termos e para os efeitos que a seguir se enunciam, as seguintes competências: 

 
Competências previstas na Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, que a republica, as rectificações introduzidas pelas Declarações 

de Rectificação n.º 4/2002, de 06/02 e n.º 9/2002, de 05/03 e alterações introduzidas pela 

Lei n.º 67/2007, de 31/12 � Competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos 

dos municípios e das freguesias 

 
A) No âmbito da organização e funcionamento dos serviços da Câmara Municipal e no da 

gestão corrente:  

 

a) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da Assembleia Municipal- alínea b) do 
n.º 1 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na 

redacção acima referida; 
b) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros - alínea c) do n.º 1 do artigo 

64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima 

referida; 
c) Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos da lei - alínea d) 

do n.º 1 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, 
na redacção acima referida; 
d) Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei - alínea e) do n.º 1 do 

artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção 

acima referida; 
e) Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades complementares no 

âmbito de projectos educativos, nos termos da lei - alínea l) do n.º 1 do artigo 64º conjugado 

com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida; 
f) Organizar e gerir os transportes escolares - alínea m) do n.º 1 do artigo 64º conjugado com o 

n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida; 
g) Resolver, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios que lhe 

sejam apresentados de todas as deliberações do conselho de administração dos serviços 

municipalizados - alínea n) do n.º 1 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos 

da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida; 
h) Aprovar os projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação 

relativamente a obras e aquisição de bens e serviços - alínea q) do n.º 1 do artigo 64º conjugado 

com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida; 
i) Promover a publicação de documentos, anais ou boletins que interessem à história do 

município - alínea t) do n.º 1 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei 

n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida; 
j) Decidir sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos - alínea u) do 

n.º 1 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na 

redacção acima referida; 
l) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da legislação 

aplicável alínea v) do n.º 1 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 

169/99, de 18/09, na redacção acima referida - alínea x) do n.º 1 do artigo 64º conjugado com o 

n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida; 
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m) Decidir sobre a deambulação e extinção de animais nocivos - alínea z) do n.º 1 do artigo 64º 

conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima 
referida; 
n) Declarar prescritos a favor do município, nos termos e prazos fixados na lei geral e após 

publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas 

instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus 

proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém 

desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura - alínea aa) do 

n.º 1 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na 

redacção acima referida; 
o) Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do município � alínea bb) do n.º 

1 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na 
redacção acima referida. 
 
B � No âmbito do planeamento e do desenvolvimento: 

a) Executar as opções do plano e orçamentos aprovados, bem como aprovar as suas alterações - 
alínea d) do n.º 2 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, 

de 18/09, na redacção acima referida. 
b) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, 

direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, e ainda os documentos de prestação 

de contas, a submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo - alínea e) do n.º 2 do artigo 

64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima 

referida. 
c) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património 

municipal ou colocados, por lei, sob a administração municipal - alínea f) do n.º 2 do artigo 64º 

conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima 

referida. 
d) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, nos casos, nos termos 

e para os efeitos estabelecidos por lei - alínea g) do n.º 2 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do 

artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida. 
e) Colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal, em parceria com outras 
entidades da administração central - alínea h) do n.º 2 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do 
artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida. 
f) Designar os representantes do município nos conselhos locais, nos termos da lei - alínea i) do 

n.º 2 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na 
redacção acima referida. 
g) Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de manifestações 

etnográficas e a realização de eventos relacionados com a actividade económica de interesse 

municipal - alínea l) do n.º 2 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei 

n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida; 
h) Assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, nos termos da lei, 

o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do 

património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de 

monumentos de interesse municipal - alínea m) do n.º 2 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do 

artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida. 
 
C � No âmbito consultivo:  
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a) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos casos 

estabelecidos por lei - alínea b) do n.º 3 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, 

ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida. 
 
D � No âmbito do apoio a actividades de interesse municipal: 

a) Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, em 

parceria com as entidades competentes da administração central, e prestar apoio aos referidos 

estratos sociais, pelos meios adequados e nas condições constantes de regulamento municipal - 
alínea c) do n.º 4 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 

18/09, na redacção acima referida; 
b) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado, nos termos 

definidos por lei - alínea e) do n.º 4 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 65º, ambos 

da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida; 
 

E � No âmbito de licenciamento: 

a) Emissão de licenças, matrículas, livretes e transferências de propriedade e respectivos 

averbamentos e proceder a exames, registos e fixação de contingentes relativos a veículos, nos 

casos legalmente previstos � alínea d) do n.º 5 do artigo 64º conjugado com o n.º 1 do artigo 

65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção acima referida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO URBANA 

 
 
756 - Considerando a necessidade e o empenho do Município em, não só propiciar respostas 

céleres e justas às solicitações dos utentes, como também proporcionar, quer um pronto 

cumprimento das obrigações, quer uma gestão mais célere e desburocratizada dos 

procedimentos administrativos. 
Considerando que apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito dos 

procedimentos administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos e o 

respeito pelas suas necessidades, viabilizando as suas iniciativas, 
 

A Câmara Municipal delibera delegar no seu Presidente, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, nos termos e para os efeitos que a seguir se enunciam, as seguintes competências: 

 

Competências previstas no D.L. n.º 555/99, de 16/12, na redacção dada pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09 � Regime Jurídico da Urbanização e Edificação Urbana 

 

a) Concessão da licença administrativa para a realização de obras de reconstrução 

sem preservação das fachadas, nos termos e para os efeitos da alínea e) do n.º 2 do 

artigo 4º e n.º 1 do artigo 5º; 

b) Concessão da licença administrativa para a realização de obras de demolição das 

edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de reconstrução, 

nos termos e para os efeitos da alínea f) do n.º 2 do artigo 4º e n.º 1 do artigo 5º; 

c) Autorizar o pagamento fraccionado das taxas referidas nos n.ºs 2 a 4 do artigo 

116º, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117º. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DOS CEMITÉRIOS 

MUNICIPAIS 

 
 
757 - Considerando a necessidade e o empenho do Município em, não só propiciar respostas 

céleres e justas às solicitações dos utentes, como também proporcionar, quer um pronto 

cumprimento das obrigações, quer uma gestão mais célere e desburocratizada dos 

procedimentos administrativos. 
Considerando que apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito dos 

procedimentos administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos e o 

respeito pelas suas necessidades, viabilizando as suas iniciativas, 
 

A Câmara Municipal delibera delegar no seu Presidente, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, nos termos e para os efeitos que a seguir se enunciam, as seguintes competências: 

 

Competências previstas no Decreto-Lei n.º 411/98, de 30/12, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei nº 5/2000, de 29/01 e 138/2000, de 13/07 e Regulamento 

dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande em conjugação com a alínea d) do n.º 7 do 

artigo 64º e n.º 1 do artigo 65º da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção actual - Cemitérios 

municipais 

 

a) Autorizar a inumação nos Cemitérios Municipais da Marinha Grande � n.º 1 do artigo 

do artigo 4º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande e n.º 1 do 

artigo 4º conjugado com a alínea m) do artigo 2º, ambos do D.L. n.º 411/98, de 30/12, 

com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nº 5/2000, de 29/01 e 138/2000, de 

13/07; 
b) Autorizar a trasladação de cadáveres ou ossadas nos ou para os Cemitérios Municipais 

da Marinha Grande -  n.º 2 e 3 do artigo 4º do Regulamento dos Cemitérios Municipais 

da Marinha Grande e n.º 2 e 3 do artigo 4º conjugado com a alínea m) do artigo 2º, 
ambos do D.L. n.º 411/98, de 30/12, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei 
nº 5/2000, de 29/01 e 138/2000, de 13/07 ; 

c) Promoção da inumação de fetos mortos abandonados na área do Concelho da Marinha 

Grande bem como dos cadáveres que não sejam sujeitos a autópsia médico-legal e por 
qualquer motivo não for possível assegurar a sua entrega a qualquer das pessoas 

referidas no artigo 5º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande a 

fim de se proceder à sua inumação no prazo legal � n.º 4 do artigo 4º do Regulamento 

dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande e n.º 4 do artigo 4º do D.L. n.º 411/98, 

de 30/12, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nº 5/2000, de 29/01 e 

138/2000, de 13/07; 
d) Licenciamento de revestimento de sepultura perpétua ou temporária � n.º 1 do artigo 51º 

do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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5 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DE 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

 
 
758 - Considerando a necessidade e o empenho do Município em, não só propiciar respostas 

céleres e justas às solicitações dos utentes, como também proporcionar, quer um pronto 

cumprimento das obrigações, quer uma gestão mais célere e desburocratizada dos 

procedimentos administrativos. 
Considerando que apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito dos 

procedimentos administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos e o 

respeito pelas suas necessidades, viabilizando as suas iniciativas, 
 

A Câmara Municipal delibera delegar no seu Presidente, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, nos termos e para os efeitos que a seguir se enunciam, as seguintes competências: 

 

Competências previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18/12, na redacção actual, 

delegáveis, nos termos do n.º 1 do artigo 3º do mesmo diploma � Licenciamento de 

actividades diversas: 

 
a) Licenciamento para o exercício de venda ambulante de lotarias � artigo 10º do referido 

diploma legal; 
b) Licenciamento para o exercício da actividade de arrumador de automóveis - artigo 14º do 

referido diploma legal; 
c) Licenciamento para o exercício da actividade de acampamentos ocasionais - artigo 18º do 

referido diploma legal; 
d) Licenciamento da exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas 

de diversão - artigo 23º do referido diploma legal; 
e) Licenciamento do exercício da actividade de realização de espectáculos desportivos e de 

divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre - artigo  29º do 

referido diploma legal; 
f) Licenciamento do exercício da actividade de venda de bilhetes para espectáculos ou 

divertimentos públicos em agências ou postos de venda - artigo  35º do referido diploma legal; 
g) Licenciamento de realização de fogueiras � n.º 2 do artigo 39º do referido diploma legal; 
h) Licenciamento do exercício da actividade de realização de leilões - n.º 1 do artigo 41º do 

referido diploma legal; 
i) A instrução dos processos de contra-ordenação previstos no artigo 47º do diploma legal 

acima referido - n.º 1 do artigo 50º do referido diploma legal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DA UTILIZAÇÃO DAS 

VIAS PÚBLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER 

DESPORTIVO, FESTIVO OU OUTRAS QUE POSSAM AFECTAR O TRÂNSITO 

NORMAL 
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759 - Considerando a necessidade e o empenho do Município em, não só propiciar respostas 

céleres e justas às solicitações dos utentes, como também proporcionar, quer um pronto 

cumprimento das obrigações, quer uma gestão mais célere e desburocratizada dos 

procedimentos administrativos. 
Considerando que apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito dos 
procedimentos administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos e o 

respeito pelas suas necessidades, viabilizando as suas iniciativas, 
 

A Câmara Municipal delibera delegar no seu Presidente, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, nos termos e para os efeitos que a seguir se enunciam, as seguintes competências: 

 

Competências previstas no Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24/03, elaborado ao 

abrigo do artigo 9º do D.L. n.º44/2005, de 23/02, delegáveis no Sr. Presidente nos termos 

da alínea d) do n.º 7 do artigo 64º conjugada com o n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 

169/99, de 18/09, na redacção actual - Utilização das vias públicas para a realização de 

actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar o trânsito 

normal:  

 

a) Autorização de provas desportivas automóveis na via pública - artigo 3º e n.º 1 do artigo 8º 

do Decreto .Regulamentar acima identificado; 
b) Autorização de provas desportivas de outros veículos na via pública - artigo 4º e n.º 1 do 

artigo 8º Decreto .Regulamentar acima identificado; 
c) Autorização de provas desportivas de peões na via pública - artigo 5º e n.º 1 do artigo 8º do 

Decreto .Regulamentar acima identificado; 
d) Autorização de manifestações desportivas na via pública - artigo 6 º e n.º 1 do artigo 8º do 

Decreto .Regulamentar acima identificado; 
e) Autorização para realização de outras actividades que podem afectar o trânsito normal - 
artigo 7 º e n.º 1 do artigo 8º do Decreto .Regulamentar acima identificado 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





7 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DE DIVERSOS DIPLOMAS 

LEGAIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS 

 
 
760 - Considerando a necessidade e o empenho do Município em, não só propiciar respostas 
céleres e justas às solicitações dos utentes, como também proporcionar, quer um pronto 

cumprimento das obrigações, quer uma gestão mais célere e desburocratizada dos 

procedimentos administrativos. 
Considerando que apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito dos 

procedimentos administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos e o 

respeito pelas suas necessidades, viabilizando as suas iniciativas, 
 

A Câmara Municipal delibera delegar no seu Presidente, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, nos termos e para os efeitos que a seguir se enunciam, as seguintes competências: 

 

Competências previstas no âmbito de diversos diplomas legais e Regulamentos 

Municipais: 
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a) Autorização do exercício de actividades ruidosas temporárias, mediante a emissão de licença 

especial de ruído � artigo 15º do Regulamento Geral de Ruído, anexo ao D.L n.º 9/2007, de 

17/01 e dele fazendo parte integrante, com as alterações introduzidas pelo D.L n.º 278/2007, de 

01/08, em conjugação com a alínea d) do n.º 7 do artigo 64º e n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei 

n.º 169/99, de 18/09, na redacção actual; 
 
b) Licenciamento da afixação ou inscrição das mensagens publicitárias de natureza comercial, 

industrial, artesanal ou liberal, independentemente do suporte utilizado para a sua divulgação, 

quando visíveis ou perceptíveis do espaço público, na área do concelho da Marinha Grande e 

emissão do respectivo alvará de licença � alínea a) do artigo 2º e n.º 1 do artigo 12º do 

Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação de Espaço Público com Equipamento e 

Mobiliário Urbano em conjugação com a alínea d) do n.º 7 do artigo 64º e n.º 1 do artigo 65º, 

ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção actual; 
 
c) Licenciamento da ocupação de espaço público com equipamento ou mobiliário urbano, 

propriedade privada ou pública, explorado directamente ou por concessão, que ocupe o espaço 

público sob a jurisdição do Município da Marinha Grande e emissão do respectivo alvará de 

licença -  alínea b) do artigo 2º e n.º 1 do artigo 12º do Regulamento Municipal de Publicidade 

e Ocupação de Espaço Público com Equipamento e Mobiliário Urbano em conjugação com a 

alínea d) do n.º 7 do artigo 64º e n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na 

redacção actual; 
 
d) Licenciamento da instalação de recintos itinerantes e licenciamento da instalação e 

funcionamento de recintos improvisados � artigo 3º e n.º 1 e 2 do artigo 16º do D.L. n.º 

309/2002, de 16/12, na redacção dada pelo D.L. n.º 268/2009, de 29/09 em conjugação com a 
alínea d) do n.º 7 do artigo 64º e n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na 

redacção actual; 
 
e) Autorização para a realização das feiras em espaços públicos ou privados e determinar a 

periodicidade e os locais onde as mesmas se realizam � artigo 7º do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 

10/03 em conjugação com a alínea d) do n.º 7 do artigo 64º e n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei 

n.º 169/99, de 18/09, na redacção actual; 
 
f) Licenciamento para a realização de queimadas � n.º 2 do artigo 27º do Decreto-Lei nº 

124/2006, de 28 de Junho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro em 

conjugação com a alínea d) do nº 7 do artigo 64º e n.º 1 do artigo 65º, ambos da Lei n.º 169/99, 

de 18/09, na redacção actual; 
 

g) Emissão e renovação do cartão para o exercício de venda ambulante - nº 1 do artigo 18º do 

Decreto-Lei nº 122/79, de 8 de Maio, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nº 

282/85, de 22 de Julho, nº 283/86, de 5 de Setembro, nº 399/91, de 16 de Outubro, nº 252/93, 
de 14 de Julho e artigo 4º do Regulamento do Exercício da Venda Ambulante no Concelho da 

Marinha Grande em conjugação com a alínea d) do n.º 7 do artigo 64º e n.º 1 do artigo 65º, 

ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na redacção actual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DA GESTÃO DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DA GESTÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

PÚBLICA DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

 
 
761 - Considerando a necessidade e o empenho do Município em, não só propiciar respostas 

céleres e justas às solicitações dos utentes, como também proporcionar, quer um pronto 

cumprimento das obrigações, quer uma gestão mais célere e desburocratizada dos 

procedimentos administrativos. 
Considerando que apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito dos 

procedimentos administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos e o 

respeito pelas suas necessidades, viabilizando as suas iniciativas 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande delibera delegar no seu Presidente, Álvaro 

Manuel Marques Pereira, nos termos do previsto no nº 1 do artigo 65º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, adiante 

designada por LAL, em conjugação com o disposto no nº 1 do artigo 35º do Código de 

Procedimento Administrativo, adiante CPA, as seguintes competências: 

 
1- No âmbito da gestão do sistema de distribuição de água do concelho da Marinha 

Grande - Regulamento de Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande, 

adiante designado por Regulamento. 

Nos termos do disposto na alínea f) do nº 2 do artigo 64º da LAL, em conjugação com os nºs 1 

e 2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 207/94, de 6 de Agosto e nº 1 do artigo 4º do Regulamento 

de Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande, a competência para a prática dos 

seguintes actos de gestão corrente referentes à exploração do sistema de distribuição de água do 

concelho: 
 
a) Autorizar pedidos de ligação à rede pública, nos termos do previsto no artigo 11º do 

Regulamento; 
b) Autorizar pedidos de aproveitamento total ou parcial das canalizações dos sistemas de 

distribuição predial já existentes, nos termos do previsto no artigo 14º do Regulamento; 
c) Determinar a suspensão e interrupção do fornecimento de água, nos termos do previsto nos 

artigos 18º e 19º do Regulamento; 
d) Autorizar o fornecimento de água quando existam débitos de consumo por regularizar, nos 

termos do previsto no artigo 43º do Regulamento; 
e) Dispensar a colocação de contador nas instalações destinadas exclusivamente ao serviço de 

protecção contra incêndios, nos termos do previsto no nº 5 do artigo 45º do Regulamento; 
f) Proceder à verificação e reaferição do contador por sua iniciativa ou a requerimento do 
consumidor, nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º do Regulamento; 
g) Autorizar o pagamento em prestações das tarifas e preços a cobrar, nos termos do previsto 

no artigo 64º do Regulamento; 
h) Apreciar e decidir as reclamações relativas a actos e omissões da Entidade Gestora, nos 

termos do previsto no artigo 76º do Regulamento. 
i) Praticar os seguintes actos de gestão das redes de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob a administração municipal, 

necessários à execução do Regulamento de Tarifas de Distribuição de Água do Concelho da 

Marinha Grande: 
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 Os actos relativos à aplicação do escalão de ruptura da rede predial comprovada pelos 

serviços; 
 A avaliação de consumo em caso de paragem ou funcionamento irregular do contador; 
 A alteração do tipo de tarifa; 
 A celebração de contratos de fornecimento de água; 
 A autorização para a redução de tarifas. 
 
2-No âmbito da gestão do sistema de drenagem pública de águas residuais do concelho da 

Marinha Grande - Regulamento de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e de 

Evacuação de Efluentes do Concelho da Marinha Grande, adiante designado por 

Regulamento. 

Nos termos do disposto na alínea f) do nº 2 do artigo 64º da LAL, em conjugação com os nºs 1 

e 2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 207/94, de 6 de Agosto e nº 1 do artigo 4º do Regulamento 

de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e de Efluentes do Concelho da Marinha 

Grande, a competência para a prática dos seguintes actos de gestão corrente referentes à 

exploração do sistema de drenagem pública de águas residuais: 
a) Determinar a interrupção ou suspensão do serviço de drenagem de águas residuais, nos 

termos do disposto nos artigos 16º e 17º do Regulamento; 
b) Determinar as condições técnicas em que serão efectuadas as ligações de águas residuais 

pluviais ao sistema público de águas residuais pluviais, nos termos do disposto no artigo 
21º do Regulamento; 

c) Determinar a inspecção de sistemas prediais, nos termos do disposto no artigo 33º do 

Regulamento; 
d) Determinar os ensaios dos sistemas público e predial de drenagem, nos termos do 

disposto no artigo 34º do Regulamento; 
e) Autorizar o pagamento em prestações das tarifas e preços a cobrar, nos termos do 

disposto no 46º do Regulamento; 
f) Apreciar e decidir as reclamações relativas a actos e omissões da Entidade Gestora, nos 

termos do disposto no artigo 58º do Regulamento; 
g) Praticar os seguintes actos de gestão das redes de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob a administração municipal, 

necessários à execução do Regulamento de Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de 

Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da Marinha Grande: 
 Os actos relativos à avaliação de consumo em caso de paragem ou funcionamento 

irregular do contador; 
 A celebração de contratos; 
 A alteração do tipo de tarifa; 
 A autorização para a redução de tarifas; 
 A fixação das tarifas de recolha de águas residuais no caso de inexistência de rede 

pública, nos termos do previsto no artigo 6º-A do Regulamento; 
 A fixação da tarifa aplicável à limpeza de fossas e colectores particulares, nos termos do 

previsto no artigo 10º do Regulamento; 
 A fixação das tarifas aplicáveis nos casos de rotura da rede predial, nos termos do 

disposto no artigo 14º-A do Regulamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





9 - MANUTENÇÃO DOS CONTEÚDOS DOS PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 
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762 - Considerando que os protocolos de delegação de competências desta Câmara Municipal 

nas Juntas de Freguesia de Marinha Grande, da Moita e de Vieira de Leiria caducaram com a 
cessação do mandato dos titulares do órgão executivo anterior; 
 
Considerando que é do interesse das populações que as Juntas de Freguesia possam dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido ao abrigo das competências delegadas pelos referidos 

protocolos; 
 
Considerando que ouvidos os actuais Presidentes de Junta, em reunião havida no passado dia 9 

deste mês, estes se manifestaram pela pretensão de os manter em vigor; 
 
Considerando que na referida reunião lhes foi igualmente solicitado que equacionassem novas 

competências, se assim o entenderem, a serem incluídas em novo protocolo; 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 64.º n.º 6 alínea c) e 66.º nºs. 1 e 2, 

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

de 11 de Janeiro, delibera solicitar à Assembleia Municipal autorização para a 

manutenção, até Junho de 2010 inclusive, do conteúdo dos protocolos celebrados com 

cada uma das juntas de freguesia, os quais se dão por integralmente reproduzidos e se 

anexam à presente acta (Anexo 1). 

 

Mais delibera solicitar que nos termos do previsto no art.º 128.º n.º 2 alínea a) do CPA-

Código do Procedimento Administrativo, a manutenção dos protocolos produza os seus 

efeitos retroactivos à data de 5 de Novembro de 2009, uma vez que: 

 

- a retroactividade é favorável a todos os interessados, isto é, às populações do 

concelho beneficiárias dos actos praticados no âmbito dos protocolos entre o dia 5 

de Novembro 2009  e a presente data; 

- não existe lesão de direitos ou interesses legalmente protegidos de terceiros; 

- à data a que se pretende fazer remontar a eficácia do acto (05-11-2009), já 

existiam todos os pressupostos justificativos da retroactividade, uma vez que as 

Juntas de Freguesia continuaram a praticar, de modo a não lesar o interesse 

público, todos os actos de forma continuada e nos exactos termos dos protocolos 

anteriormente celebrados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





10 - CIMPL � COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL -  

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NOS RESPECTIVOS 

ÓRGÃOS 
 
 
Conforme determina a Lei n.º 45/2008, de 13 de Maio e os Estatutos da CIMPL, esta 
Associação é constituída pelos seguintes órgãos: Conselho Executivo e Assembleia 

Intermunicipal. 
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Nos termos do art.º 18.º dos referidos Estatutos, o Conselho Executivo da CIMPL é constituído 

pelos Presidentes das Câmaras Municipais de cada um dos municípios que integram a 

Associação. 
 
De acordo com o art.º 13.º dos mesmos Estatutos, a Assembleia Intermunicipal é constituída 

por membros das Assembleias Municipais dos municípios que integram a CIMPL, eleitos de 

forma proporcional, tendo em conta o número de eleitores.  
No Município da Marinha Grande deverão ser eleitos para aquele órgão cinco membros. 
 

A Câmara tomou conhecimento.  

 



11 - AMLEI � ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA - 

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 
 
 
763 - Nos termos do art.º 19.º, n.º 2 dos Estatutos da AMLEI -  Associação de Municípios da 

Região de Leiria, o Conselho Executivo da Associação é constituído pelos Presidentes das 

Câmaras Municipais de cada um dos municípios que a integram, sendo necessário que a 

Câmara designe, de entre os seus Vereadores, um outro representante. 
 
A Câmara tomou conhecimento e delibera, de acordo com a competência prevista no artº 

64º, nº 1, alínea i) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomear, como representante do Município da Marinha 

Grande no Conselho Executivo da AMLEI � Associação de Municípios da Região de 

Leiria, o Sr. Vereador Paulo Jorge Campos Vicente (Vice-Presidente). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Paulo Jorge Campos Vicente não votou a presente proposta por se 

encontrar impedido, nos termos do art.º 44.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que é o interessado. 

 
 
12 - ADAE � ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA - 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 
 
 
764 - O Município da Marinha Grande tem vindo a ser representado no Conselho Fiscal da 

ADAE � Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura, pelo Presidente da Câmara 

Municipal. 
 
Assim, e na sequência do solicitado pela referida Associação, a Câmara delibera, de 

acordo com a competência prevista no art.º 64º, nº 1, alínea i) da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomear 

como representante do Município naquele órgão social, para o biénio 2009/2010, o seu 

Presidente, Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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13 - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO 2007-2013 QR 

CONTRATUALIZAÇÃO CIMPL-QREN 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA 

 
 
765 - Considerando que para efeitos da execução financeira das candidaturas apresentadas ao 

abrigo do Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013 QREN, Contratualização 

CIMPL-QREN, o Município da Marinha Grande tem de proceder à abertura de uma conta 

bancária específica para registo dos movimentos financeiros das referidas candidaturas, atenta 

Orientação de Gestão n.º 3/2008 da Comissão Directiva do Mais Centro, cuja cópia se anexa; 
 
Considerando que no contrato de financiamento a celebrar entre a Autoridade de Gestão e o 

Beneficiário deve constar a identificação da conta bancária específica do Beneficiário para 

pagamentos do FEDER no âmbito do QREN; 
 
Considerando que nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro � (�) A 

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

mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo 

presidente do órgão executivo ou por outro membro deste órgão em quem ele delegue (� )�. 
 
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 n.º 54-A/99 de 22 de 

Fevereiro, autorizar a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos com 

a designação �Contratualização CIMPL-QREN�, 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 Marinha Grande; 

 Paulo Jorge Campos Vicente, na qualidade de Vereador da Câmara Municipal da 

Marinha Grande, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos; 

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

serviço de Tesouraria da Câmara Municipal da Marinha Grande; 

 Janete Rato Fernandes, na qualidade de assistente técnica afecta ao serviço de 

Tesouraria da Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE VARREDURA MANUAL E MECÂNICA DE DIVERSOS LOCAIS DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

CAMARÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2009. 

 

 

766 - Considerando que na reunião camarária de 1 de Outubro de 2009 foi deliberado proceder-
se à abertura de um concurso público para a contratação de serviços de varredura manual e 

mecânica de diversos locais do concelho da Marinha Grande; 
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Considerando que não foi efectuada a publicação do referido concurso público; 
 
Considerando que importa redefinir a forma de execução dos trabalhos que se pretendem 
contratar, tendo por este facto de se proceder à alteração de aspectos fundamentais das peças do 

procedimento; 
 
Considerando que esta necessidade desta alteração das peças do procedimento ocorre entre o 

início do procedimento e o termo do prazo de apresentação das propostas; 
 
A Câmara Municipal, atento o disposto no n.º 2 do art.º 80 e na alínea c) do n.º1 do art.º 

79, ambos do Código dos Contratos Públicos, delibera revogar a decisão de contratar 

tomada em deliberação camarária de 01-10-2009, por se verificar que, por circunstâncias 

imprevistas, é necessário proceder-se à alteração de aspectos fundamentais das peças do 

procedimento. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE VARREDURA MANUAL E MECÂNICA DE DIVERSOS LOCAIS DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE PELO PERÍODO DE 12 MESES- PROCESSO 

DE AQUISIÇÃO N.º 91/2009-AP/DASU/HIG 
 
 
767 - Presente informação da DASU � Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, na qual se 

justifica e propõe a realização de concurso público com vista à contratação de serviços de 

Varredura Manual e Mecânica de Diversos Locais do Concelho da Marinha Grande, pelo 

período de 12 meses. 
Presente Programa do Procedimento e de Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e 

Cláusulas Técnicas e respectivos anexos. 
 
O valor estimado pelos serviços municipais de 165.000 euros, acrescidos de IVA à taxa de 5%, 

corresponde ao preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de 

todas as prestações que constituem o objecto do contrato e determina a adopção do 

procedimento de concurso público, nos termos do artigos 16.º, n.º 1, alínea b) e artigo 20.º, n.º1, 

alínea b), para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a proposta dos serviços, de acordo com os 

artigos 16.º, n.º 1, alínea b), 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, 

todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18º, n.º 1, alínea b), 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e 

q), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibera: 

a) Adoptar o procedimento de concurso público, com vista à contratação de serviços 

de Varredura Manual e Mecânica de diversos Locais do Concelho da Marinha 

Grande, pelo período de 12 meses; 

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 

c) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos; 

d) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
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 Eng. ª Ana Carolino, Presidente; 

 Dr.  Miguel Crespo, Vogal; 

 Eng. ª Carla Lucas, Vogal; 

 Dr.ª Carina Pedro, Vogal Suplente; 

 Catarina Silva, Vogal Suplente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 





 

A reunião foi interrompida neste momento, quando eram 10:45 horas, tendo recomeçado 

pelas 11:10 horas. 

 

 

 

 

 

 

16 - LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2009 A COBRAR NO 

ANO DE 2010. 

 

 

768 - De acordo com o estabelecido na alínea b) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, 

Lei das Finanças Locais, o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 14.º 

do mesmo diploma legal, constitui uma receita municipal. 
 
Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro, Lei das Finanças Locais, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma 

derrama até ao limite máximo de 1.5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC 

(imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas) que corresponda à proporção do 

rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território 

português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território; 
Considerando que de acordo com o número 4 do art.º 14.º da referida lei, a Assembleia 

Municipal pode, por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de 

derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse os 150.000 euros. 
 
Considerando que se tem registado um decréscimo da receita municipal proveniente dos 

impostos directos e que se perspectiva que esta tendência se mantenha a curto prazo; 
 
Considerando que se verifica uma estagnação na arrecadação da receita proveniente da 

derrama; 
 
Considerando os compromissos já assumidos pelo município nas áreas do desenvolvimento 

social, educação, desporto, infraestruturas e redes municipais e requalificação urbana, cuja 
execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento 

camarário no ano de 2010; 
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Considerando a actual conjuntura económica e social; 
 
Considerando o empenho no reforço das condições de bem-estar e da qualidade de vida da 
população do concelho da Marinha Grande; 
 
A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos 

termos da alínea a) do n.º 6 do art. 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

seguinte proposta de lançamento da derrama relativa ao ano de 2009 a cobrar em 2010, 

fixando-a em: 

 

 1,5% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um 

volume de negócios superior a 150.000 euros, nos termos do disposto art.º 14.º da 

Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro; 

 

 0,75% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um 

volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do disposto no 

art.º 14.º, n.º 4 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro. 

 

Mais delibera submeter a presente proposta a apreciação e votação pela Assembleia 

Municipal para que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao 

ano de 2009, a cobrar em 2010, nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º169/99 

de 18 Setembro, alterada e republicada em anexo pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores da CDU. 

 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu para anexar à presente proposta de 

deliberação as declarações de voto que foram proferidas aquando da aprovação da 

derrama relativa ao ano de 2008, o que foi aceite (Anexo 2). 

 

 

17 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS � FIXAÇÃO DA TAXA 

RESPEITANTE AO ANO DE 2009 A LIQUIDAR NO ANO DE 2010. 

 
 
769 - Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei 

das Finanças Locais, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 

constitui receita dos municípios. 
 
Nos termos do estipulado na alínea f) do n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

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

Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis incidente 

sobre prédios urbanos, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea a) 

do n.º6 do art.º 64.º do mesmo diploma legal. 
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro aprova o Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, publicado no anexo I do mesmo, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro. 
 
Considerando que nos termos do n.º 4 do art.º 112 do CIMI os municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano aos prédios urbanos e 

prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI, dentro dos intervalos previstos nas alíneas b) e 

c) do n.º1 do mesmo artigo; 
 
Considerando que esta deliberação, para vigorar no ano de 2010, deve ser comunicada à 

Direcção Geral dos Impostos até ao dia 30 de Novembro de 2009, atento o disposto no n.º 13 

do art.º 112 do CIMI; 
 
Considerando os limites estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 
287/2003 de 12 de Novembro, alterado pela Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro; 
 
Considerando que se tem registado um decréscimo da receita municipal proveniente dos 

impostos directos e que se perspectiva que esta tendência se mantenha a curto prazo; 
 
Considerando que se verifica uma estagnação na arrecadação da receita proveniente do Imposto 

Municipal sobre Imóveis; 
 
Considerando os compromissos já assumidos pelo município nas áreas do desenvolvimento 

social, educação, desporto, infraestruturas e redes municipais e requalificação urbana, cuja 

execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento 
camarário no ano de 2010; 
 
Considerando a actual conjuntura económica e social; 
 
Considerando o empenho no reforço das condições de bem-estar e da qualidade de vida da 
população do concelho da Marinha Grande; 
 
A Câmara Municipal propõe a fixação das taxas respeitantes ao ano de 2009 a liquidar no 

ano de 2010 em 0,70% a taxa de IMI para os prédios urbanos (alínea b) do n.º 1 do art.º 

112 do CIMI) e em 0,35% a taxa de IMI para os prédios urbanos avaliados (alínea c) do 

n.º 1 do art.º 112 do CIMI). 

 

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea a) do n.º 6 do 

art.º 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de 

taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de 2009 a liquidar no ano de 

2010 para que o órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 

53 do mesmo diploma legal, atenta a necessidade da sua comunicação até ao 30 de 

Novembro de 2009.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � 

RENDIMENTOS DE 2010 A LIQUIDAR EM 2011 
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770 - Considerando que a Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei da Finanças Locais, estabelece: 
 

- que os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, 

nos termos do art. 20º, nº 1; 
- que essa participação depende de deliberação sobre a percentagem pretendida pelo 

Município, a qual deve ser comunicada à Direcção Geral dos Impostos até 31 de 

Dezembro do ano anterior a que respeitam os rendimentos, nos termos do art. 20º, nº 2. 
 
Considerando: 
 

- que a actual conjuntura económica e social tem agravado as condições de vida da 

população do concelho da Marinha Grande; 
- que o empenho no reforço das condições de bem-estar e da qualidade de vida da 
população do concelho da Marinha Grande é um desiderato do executivo camarário; 
- que o executivo camarário pretende apoiar a população do concelho, atenta a actual 

conjuntura, com uma redução da carga fiscal que incide sobre as famílias; 
- que se pretende que o município se torne mais competitivo e que sejam criadas 

condições que permitam a fixação de mais famílias no concelho; 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do n.º2 do art.º 20.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro reduzir em 1% a participação variável do município no IRS dos sujeitos passivos, 

no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2010 e nos termos da alínea a) do n.º 

6 do art.º 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente 

proposta para que o órgão deliberativo delibere sobre a mesma nos termos da alínea h) do 

n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs. 

Vereadores da CDU e do Sr. Vereador do PSD, Dr. António Santos, que proferiu a 

seguinte declaração de voto: 

 

�Um dos pressupostos para a viabilização dos pontos das respectivas ordens de serviço, 

resume-se, entre outros, à conjugação entre os programas eleitorais do PS e PSD. 

Como é do conhecimento geral, uma das bandeiras da candidatura �NOVO RUMO� 

assentava precisamente em não baixar a taxa de 5% constante do artigo 19 da Lei das 

Finanças Locais. 

Da verba arrecadada eram retiradas quantias, a fim de suportar 50% dos medicamentos 

consumidos pelos mais carenciados. 

Parece-me, com todo o respeito, baixar a taxa de 5% para 4%, não traz quaisquer vantagem 

para os cidadãos residentes no nosso concelho, porque a eventual quantia a receber é ínfima. 

Entendemos, assim, que não se deve baixar a taxa de 5% para 4%, sendo a importância 

resultante da diferença, aplicada para fins de cariz social. 

(ex. � medicamentos, desfibriladores para os clubes mais representativos, etc.) 

         (associações e instituições de caridade)�. 

 

Os Srs. Vereadores da CDU proferiram a seguinte declaração de voto: 
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�Abstivemo-nos dado que a fundamentação apresentada na introdução a esta proposta, que se 

baseia no presumível benefício para as famílias, entenda-se todas as famílias do concelho, tal 

como o objectivo enunciado de tornar o Município mais competitivo potenciando a fixação de 

mais famílias no concelho, nos parece distorcer as consequências efectivas desta medida. 

Primeiro porque na realidade, e reportando-nos aos dados oficiais relativos ao ano de 2007, 

que porventura não terão tido oscilações significativas até ao presente, cerca de 8.000 famílias 

das 17.500 do concelho serão beneficiadas em menos de 0,20 �, cerca de 3.000 famílias terão 

um benefício de menos de 2 � e cerca de 5.000 à volta de 14 �. Trata-se de mais de 90% das 

famílias marinhenses que beneficiarão desta forma absolutamente insignificante. Em 

contrapartida as famílias de rendimentos elevados ou muito elevados, essas sim terão 

benefícios entre 200 e mais de 500 �.  

Trata-se portanto de uma medida que sendo anunciada como de benefício para as famílias do 

nosso concelho introduz mais um factor de injustiça social pela discrepância profunda dos 

valores atrás referidos. 

Em segundo lugar, e se o objectivo é atrair para o concelho da Marinha Grande famílias de 

rendimentos acima da média, temos legítimas dúvidas acerca da eficácia desta medida, não só 

pelos valores em causa mas também por os Municípios que nos são próximos estarem a 

adoptar medidas semelhantes. 

Finalmente há que ter em conta que a receita de que a Câmara prescinde poderia com uma 

justa política de acção social do Município reverter, isso sim, em benefício das cerca de 16.000 

famílias de mais baixos rendimentos. 

Apesar destas dúvidas entendemos não obstaculizar a intenção anunciada pelo Partido 

Socialista de, com esta redução de 1% nos 5% do I.R.S. arrecadado pelo Município, dar um 

sinal às famílias marinhenses.�. 

 
 
19 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 06/2004 � APROVIS/DASU/HIG � CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL � REVISÃO DE PREÇOS 
 
 
771 - Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 26 de Julho de 2004 foi 

adjudicado o serviço de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e serviço de 

fornecimento, manutenção, substituição, lavagem e desinfecção dos contentores e baldes no 
Concelho da Marinha Grande a Pragosa Ambiente, SA/ Ecoambiente � Agrupamento 
Complementar de Empresas (ACE), pelo valor de 3.593.700,00 euros, acrescidos de IVA à taxa 

de 5%. 
 
Considerando que o contrato decorreu pelo período de 5 anos e é passível de renovação por 

períodos de um ano se a isso nenhuma das partes se opuser, com antecedência mínima de 120 

dias, nos termos do artº 1º da parte II do Caderno de Encargos � Clausulas Técnicas; 
 
Considerando que sob proposta dos serviços da DASU � Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos foi renovado o contrato supra mencionado, pelo período de um ano, em reunião de 

Câmara de 03 de Setembro de 2009; 
 
Considerando que no artigo 13º do caderno de encargos e na clausula 15ª do contrato é 

admissível a revisão de preços anual a partir do terceiro ano de vigência do contrato, indexada 

ao índice de preços do consumidor verificado no ano anterior, neste caso o ano de 2008; 
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Considerando que a proposta de actualização de preços apresentada pela Pragosa Ambiente, 
SA/ Ecoambiente � Agrupamento Complementar de Empresas (ACE), com registo de entrada 
número E/13972 de 3 de Novembro de 2009, cumpre os 2,6% do Índice de Preços do 

Consumidor publicado pelo Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2008, como se atesta 
em documento anexo;  
 
Considerando que a despesa que decorre da revisão de preços deste contrato tem 

enquadramento orçamental na acção n.º 2009/A/73 do Plano de Actividades Municipais de 

2009, tendo sido emitida a proposta de cabimento n.º 3443/2009. 
 
Face ao exposto e considerando que estão reunidas as condições para a apreciação do 

pedido formulado pelo adjudicatário, a Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea 

b), n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho e art.º 64, nº 1, alínea d) da 

Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aprovar a revisão de preços do contrato relativo ao Serviço de recolha e 

transporte de resíduos sólidos urbanos e serviço de fornecimento, manutenção, 

substituição, lavagem e desinfecção dos contentores e baldes no Concelho da Marinha 

Grande, de acordo com o índice de preços do consumidor registado no ano de 2008 

(2,6%), para produzir efeitos a partir da data de renovação do contrato, passando o preço 

unitário por tonelada de 42,20 euros para 43,30 euros, ao que corresponde um aumento 

de 1,10 euros por tonelada, acrescidos de IVA à taxa de 5%. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
20 - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA OBRAS DE REMODELAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA ENG. ACÁCIO CALAZANS DUARTE 

 
 
772 - Presente informação nº 41/AF/2009 de 03-09-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 
�Deu entrada nesta Câmara um requerimento em nome do �Agrupamento formado pelas 

empresas Construtora Abrantina SA, Lena Engenharia Construções SA e Manuel Rodrigues 

Gouveia SA�, registo de entrada nºE/9931/2009, no qual solicita licença especial de ruído, das 

20:00H às 23:00H em dias úteis e das 08:00H às 17:00H aos sábados, pelo período de 15 

meses, para a realização de obras de remodelação e ampliação da Escola Secundária 

Engenheiro Acácio Calazans Duarte. 

 

   DDDooo   IIInnnqqquuuééérrriiitttooo   aaaooosss   MMMooorrraaadddooorrreeesss   

 

Como o período para realização da obra é de cerca de 15 meses, podendo criar incómodos aos 

moradores próximos da mesma, os Serviços de fiscalização procederam no local a uma 

auscultação dos habitantes dos prédios confinantes, tendo sido entregues 10 questionários, 

cujos resultados são os seguintes: 

 

 Moradores do Bairro da Força Aérea (Rua Eng. Calazans Duarte) 

 7 moradores concordaram com a emissão da licença especial de ruído 

das 20:00H às 23:00H em dias úteis e das 08:00H às 17:00H aos 

sábados, pelo período de 15 meses; 
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 3 moradores não concordaram com a emissão da licença especial de 

ruído das 20:00H às 23:00H em dias úteis e das 08:00H às 17:00H aos 

sábados, pelo período de 15 meses; 

É de referir que o inquérito foi feito em período de férias pelo que muitos moradores estavam 

ausentes. 

 Moradores na Praceta Eng. Calazans Duarte - Auscultação efectuada pelo Sr. 

Vereador Artur de Oliveira, cujo despacho se transcreve: 

 �Os moradores manifestaram-se contra o início das obras antes 

das 8h e depois das 20h. Chama-se à intenção de que várias vezes 

os moradores são acordados do seu descanso a partir das 6h ao 

retirarem a descofragem� 

 

   LLLiiiccceeennnçççaaa   EEEssspppeeeccciiiaaalll    dddeee   RRRuuuííídddooo   

 

O Regulamento Geral do Ruído, adiante designado por RGR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

09/2007, de 17 de Janeiro, �(�) estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição 

sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações.� (cfr. art. 1). 

 

O n.º 1 do art. 2º refere que �O presente Regulamento aplica-se às actividades ruidosas, 

permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade, 

(...)�. 

 

Para efeitos do Regulamento em análise, o seu art. 3º preceitua o seguinte: 

�(...) entende-se por: 

a) (�) 

b) «Actividade ruidosa temporária» a actividade que, não constituindo um acto isolado, 

tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais 

como obras de construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros 

divertimentos, feiras e mercados; 

(�) 

d) «Fonte de ruído» a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, 

estrutura ou infra-estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir o seu efeito;� 

(�) 

i) «Indicador de ruído» o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído 

ambiente que tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar 

humano;� 

(�) 

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de 

modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno � das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer � das 20 às 23 horas; 

iii) Período nocturno � das 23 às 7 horas;� 

a. «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de 

lazer, com utilização humana;� 

 

Da análise destes conceitos, concluímos que a actividade que se pretende desenvolver 

considera-se uma actividade ruidosa temporária na medida em que não constituindo um acto 

isolado assume carácter não permanente, produzindo ruído nocivo ou incomodativo para quem 
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habite ou permaneça no local onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, 

encontrando-se ainda classificada na alínea a) do nº 1 do artº 2º do RGR: 

 

 � a) Construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de edificações; (�);� 

 

Desta forma, dispõe o art.º 14.º que �É proibido o exercício de actividades ruidosas 

temporárias na proximidade de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 

as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; (�) 

 

No entanto e mediante emissão de licença especial de ruído pelo respectivo município, pode 

ser autorizado, em casos excepcionais e devidamente justificados, o exercício das actividades 

ruidosas temporárias previstas no artigo 14º (cfr. Art.º 15º nº 1 na redacção dada pelo DL-

278/2007, de 1/08). 

 

Preceitua ainda o n.º 2 do mesmo artigo que �a licença especial de ruído é requerida pelo 

interessado com a antecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à data de início da 

actividade indicando: 

a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da actividade; 

b) Datas de início e termo da actividade; 

c) Horário; 

d) Razões que justificam a realização da actividade naquele local e hora; 

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 

f) Outras informações consideradas relevantes.� 

 

A licença especial de ruído, quando emitida por um prazo superior a um mês, fica ainda 

condicionada ao respeito, nos receptores sensíveis, dos valores constantes no n.º5 do art. 15º 

do mesmo diploma. 

 

A actividade irá abranger os seguintes períodos de referência: 

 

 De 20 de Julho de 2009 a 15 de Setembro de 2010: 

 Período do entardecer: das 20:00H às 23:00H em dias úteis; 

 Período diurno: das 08:00H às 17:00H aos sábados 

 

O requerente invoca como fundamentação para a emissão da licença especial de ruído 

solicitada, o seguinte: 

 Tratando-se de uma obra de requalificação e ampliação de um estabelecimento de 

ensino, reveste de grande interesse público e de carácter de urgência; 

 Os trabalhos susceptíveis de provocar ruído não podem ser realizados durante o 

horário laboral, de forma a não prejudicar o decurso normal das aulas; 

 O objectivo será minimizar ao máximo o transtorno causado aos alunos, professores e 

funcionários, realizando no período do entardecer, os trabalhos que possam pôr em 

causa a sua segurança. 

 Como medida de prevenção e de redução do ruído, o requerente propõe-se a reduzir a 

utilização de equipamentos/máquinas, passíveis de causar maior incomodidade, a 

partir das 20:00H. 

 
Atendendo a que: 
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 É interdito o exercício das actividades ruidosas junto de edifícios de habitação, aos 

sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas e nas Escolas 

durante o respectivo horário de funcionamento; 

 As actividades ruidosas temporárias podem ser autorizadas em casos excepcionais 

e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo 

respectivo município; 

 Devido às especificidades da área intervencionada (estabelecimento de ensino), a 

realização da obra poder-se-á considerar de carácter urgente; 

 A Escola vai iniciar o ano lectivo e existem trabalhos a executar susceptíveis de pôr 

em causa a segurança de alunos, professores e funcionários; 

 Foi efectuada uma auscultação aos habitantes dos prédios confinantes, 

 

Entendem estes serviços que deverão ser consideradas as medidas necessárias de modo a 

minimizar os efeitos do ruído nocivo ou incomodativo, garantindo tanto quanto possível, o 

bem-estar dos habitantes e um bom funcionamento do parque escolar.� 

 

A Câmara depois de analisar a informação, ao abrigo do nº1 do art.º 15º do Decreto-Lei 

n.º 09/2007, de 17 de Janeiro, na redacção dada pelo DL-278/2007, de 1/08, delibera 

deferir a emissão da licença especial de ruído nº 136 para o período das 08:00 h às 17:00 h 

aos sábados, e indeferir a emissão da licença para o período das 20:00 h às 23:00 h em 

dias úteis, por a obra se encontrar inserida na malha habitacional, pretendendo assim 

evitar incómodos de vizinhança que já foram devidamente expressos. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



21 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 

773 - Presentes requerimentos, referentes ao embelezamento de sepulturas do Cemitério de 

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Regina da Conceição Grácio, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2120 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 12481 

de 18 de Setembro de 2009; 

 

- Pedro José Rodrigues da Costa, solicita autorização para colocação de lápide, na sepultura 

temporária nº 2119 (por lapso foi considerada perpétua) do cemitério de Casal Galego � 

registo de entrada nº 12583 de 22 de Setembro de 2009; 

 

- José Manuel de Oliveira Gomes, solicita autorização para colocação de murete, tampo e 

lápide, na sepultura temporária nº 2129 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

12906 de 23 de Setembro de 2009; 

 

- Ângela Carina Caetano Dias, solicita autorização para revestimento da sepultura 

temporária nº 1208 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 12947 de 28 de 

Setembro de 2009; 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 17/11/2009 

Acta n.º 26 

 

 29 

- Palmira Filipe Rodrigues, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, na 

sepultura temporária nº 2118 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 12949 de 

28 de Setembro de 2009; 

 

- Licínio Magalhães Rosa, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, na 

sepultura temporária nº 402 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 12956 de 28  

de Setembro de 2009; 

 

- Joaquim de Sousa Agostinho da Silva, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2140 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

13422 de 09 de Outubro de 2009; 

 

- Deolinda Josefa Calado Santos, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 93 (por lapso foi considerada perpétua), do cemitério de 

Casal Galego � registo de entrada nº 13423 de 09 de Outubro de 2009; 

 

- Idalina da Conceição Mendes, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2147 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 13723 

de 19 de Outubro de 2009. 

 

Considerando que: 
  
- O artigo 51º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, refere que o 

pedido de licenciamento para revestimento de sepultura (�) temporária é aprovado pela 

Câmara Municipal; 
 
- Findo o período de inumação, o revestimento das sepulturas temporárias é retirado pelo 

requerente ou familiares, no prazo fixado pela Câmara Municipal (cfr. nº 3 do artigo e 

Regulamento citado); 
 
- A Câmara substituir-se-à ao(s) interessado(s) sempre que não for respeitado o prazo referido 

no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor, revertendo para a Câmara os 

materiais de revestimento retirados (cfr. nº 4 do artigo e Regulamento citado). 
 
A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º nº 7 

alínea d) da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º nº 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 

Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, do solicitado. 

 

Mais delibera informar os requerentes que findo os 3 anos, e caso estejam terminados os 

fenómenos de destruição da matéria orgânica, proceder-se-á à exumação das ossadas, 

sendo os mesmos obrigados a retirar o revestimento colocado já que se tratam de 

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 

22 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 26,00M² DE TERRENO 

D0 SR. DIONÍSIO MONTEIRO BRITO 
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774 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Dionísio 

Monteiro Brito, que confronta a Norte com Casimiro Vieira Pereira, a Sul com Teresa Duarte 
Ferreira, a Nascente com Teresa Duarte Ferreira e a Poente com Estrada Florestal, com Artigo 
Matricial nº. 2223. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (26,00m²) 

com a condição de se executar muro idêntico ao existente, com a recolocação dos portões e 

gradeamentos existentes e execução de escadas idênticas às existentes. 

 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 26,00m², do prédio de que é dono Dionísio Monteiro Brito, com 

Artigo Matricial nº. 2223, que confronta a Norte com Casimiro Vieira Pereira, a Sul com 

Teresa Duarte Ferreira, a Nascente com Dionísio Monteiro Brito e a Poente com Estrada 

Florestal, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio público, 

obrigando-se a executar muro idêntico ao existente, com a recolocação dos portões e 

gradeamentos existentes e execução de escadas idênticas às existentes, conforme consta da 

ficha anexa (Anexo 3) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

proprietário e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

    

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 (DIRM) � CEDÊNCIA DE 30,57M² DE TERRENO DE EMÍDIO DA 

SILVA PINTO E OUTROS 

 

 

775 - Para Beneficiação da Rua António Maria da Silva, foram realizados os contactos 

necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que 

foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade do 

Sr. Emídio da Silva Pinto e outros, que confronta a Norte com Caminho, a Sul com Caminho, a 
Nascente com Manuel Menino e a Poente com Caminho, com Artigo Matricial nº. 2404. Os 

proprietários do imóvel, concordaram com a cedência do terreno (30,57m²) em troca de muro 
(parcialmente de suporte) com 0,80m de altura e 0,70m de gradeamento. 
 

A Câmara depois  de analisar  o  assunto, delibera  ratificar a  negociação da  cedência  de  

parcela de terreno  de 30,57m², do  prédio de  que são donos  Emídio da  Silva Pinto e  

outros, com  Artigo  Matricial  nº.  2404, que confronta  a  Norte  com  Emídio  da  Silva  

Pinto e outros a Sul com Caminho, a Nascente com Manuel Menino e a Poente com 

Caminho, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à execução de muro 

(parcialmente de suporte) com 0,80m de altura e 0,70m de gradeamento, conforme consta 

da ficha anexa (Anexo 4) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

proprietário e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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24 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 148,00M² (ÁREA D1) DE TERRENO D0 SR. 

PAULINO GOMES DA SILVA 

 
 
776 - Para Beneficiação da Rua António Maria da Silva, foram realizados os contactos 

necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que 

foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade do. 
Sr. Paulino Gomes da Silva, que confronta a Norte com António Domingues da Silva e Outro, a 

Sul com José Domingues da Silva, a Nascente com Estrada e a Poente com Ernesto Silva 

Cristóvão, com Artigo Matricial nº. 2455-R. O proprietário do imóvel, concordou com a 
cedência do terreno (148,00m² - área D1).  
 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de (148,00m² - área D1), do prédio de que é dono Paulino Gomes da 

Silva, com Artigo Matricial nº. 2455-R, que confronta a Norte com António Domingues da 

Silva e Outro, a Sul com José Domingues da Silva, a Nascente com Estrada e a Poente 

com Paulino Gomes da Silva, que passa a integrar o domínio público, conforme consta da 

ficha anexa (Anexo 5) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

proprietário e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 29,623M² DE TERRENO DO SR. FERNANDO JOSÉ JESUS 

OLIVEIRA FERREIRA 

 
 
777 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Fernando 

José Jesus Oliveira Ferreira, que confronta a Norte com Joaquim Silvestre Ferreira, a Sul com 

Fernando Neto Ferreira, a Nascente com Caminho Público e a Poente com Proprietário, 

descrito na Conservatória do Registo Predial com o nº. 10.371. O proprietário do imóvel 

concordou com a cedência da área pretendida (29,623m²) para o recuo e execução de muro em 

alvenaria e gradeamento com 1,5m de altura em troca de demolição da casa e dependência com 

117m² e respectiva limpeza da propriedade. Pretende a vedação provisória enquanto fazem o 

muro novo. 
 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 29,623m², do prédio de que é dono Fernando José Jesus Oliveira 

Ferreira, descrito na Conservatória do Registo Predial com o nº. 10.371, que confronta a 

Norte com Joaquim Silvestre Ferreira, a Sul com Fernando Neto Ferreira, a Nascente 

com Caminho Público e a Poente com Proprietário, para Beneficiação da Rua dos 

Outeirinhos, que passa a integrar o domínio público. O proprietário do imóvel concordou 
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com a cedência da área pretendida (29,623m²) para o recuo e execução de muro em 

alvenaria e gradeamento com 1,5m de altura em troca de demolição da casa e 

dependência com 117m² e respectiva limpeza da propriedade. Pretende a vedação 

provisória enquanto fazem o muro novo, conforme consta da ficha anexa (Anexo 6) 

elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. 

Artur de Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 
 
 
778 - Presente Auto de Recepção Provisória Parcial da obra �Construção do pavilhão de 

Exposições no Museu Joaquim Correia� - Concurso Público nº 04/2007 � DEEM�, adjudicada 

à Firma �A Encosta � Construções, SA� com sede em Rua das Fontaínhas, nº71, Andrinos � 
Leiria. 
 
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 

parcialmente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219 

do Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
27 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS (DL 59/99, DE 02 DE MARÇO) 

 
 
779 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição da Rede Eléctrica da Escola 

EB do Engenho � Concurso Limitado nº. 31/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Rodrigues, 

Irmãos Ldª.� com sede em Rua Dr. José dos Santos Alves, 29, Lameiros � Vila Chã. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Beneficiação de Acessibilidades à Igreja 

Paroquial da Marinha Grande � Ajuste Directo nº. 01/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�Outeirobra � Construções Civis, Ldª.�, com sede em Rua das Voltas, 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. 219º do Dec-Lei 

nº 59/99 de 02 de Março. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
28 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS (CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS) 
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780 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação da Rede Predial de 

Abastecimento de Água em Três Habitações em Casal D´Anja, Camarnal e Rua 4 (Casal de 

Malta)� � Ajuste Directo nº. 18/09 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Instalcentro, Ldª.� com sede 

em Rua Tenente Coronel Joaquim Duarte Alves, nº 76 � Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação da Iluminação Pública da Praça 

Afonso Lopes Vieira � São Pedro de Moel� � Ajuste Directo nº. 11/09 (DIRM)�, adjudicada à 

Firma �Instalcentro, Ldª.� com sede em Rua Tenente Coronel Joaquim Duarte Alves, nº 76 � 
Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação da Instalação Eléctrica do 

Parques de Campismo da Praia da Vieira� � Ajuste Directo nº. 31/09 (DEEM)�, adjudicada à 

Firma �Instalcentro, Ldª.� com sede em Rua Tenente Coronel Joaquim Duarte Alves, nº 76 � 
Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição dos Projectores no Pavilhão 

Gimnodesportivo de Vieira de Leiria� � Ajuste Directo nº 29/09 (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 �Pintura e Impermeabilização Interior do 

Reservatório da Estação� � Ajuste Directo nº 58/09 (DIRM), adjudicada à Firma � Cardoso & 

Carvalhão, Ldª.�, com sede em Rua José Predoto 12 RC � Costa da Caparica. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da Obra �Reabilitação da Rua da Vitoria, Rua de 

S.Tomé e Príncipe e Rua do Tojal, Marinha Grande� � Ajuste Directo nº 44/09 (DIRM), 
Adjudicada à Firma �Matos & Neves, Ldª.�, com sede em Alcanadas, Reguengo do Fetal. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da Obra �Beneficiação dos Balneários nºs 3 e 4 da 

Piscina da Embra� � Ajuste Directo nº 23/09 (DEEM), adjudicada à Firma �Fialho & Paulo, 
Ldª.�, com sede em Rua Principal, nº 21, Arroteia Nova, Vimeiro � Alcobaça. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da Obra �Reparação de Pavimentos Exteriores no 

Jardim-de-infância da Ordem� � Ajuste Directo nº 55/09 (DEEM), adjudicada à Firma 

�Pavipedra � Pavimentos em Pedra, Ldª.�, com sede em Alcoidão da Serra, Porto de Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da Obra �Pavimentação da Rua da Fonte Santa � Vieira 
de Leiria� � Ajuste Directo nº 39/09, adjudicada à Firma �Júlio Lopes, Ldª.�, com sede em 
Pombal. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da Obra �Substituição de Acessório de Ferro Fundido, à 

Boca dos Furos de Captação HO3 e HO4 � Picotes� � Ajuste Directo nº 35/09 (DIRM), 

adjudicada à Firma �Sondalis � Captações de Agua, Ldª.�, com sede em Rua da Base Aérea, 

Amor. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da Obra �Execução de Trabalhos Diversos no Parque de 

Campismo da Praia da Vieira � Ajuste Directo nº. 30/09 (DEEM), adjudicada à Firma 

�Outeirobra � Construções Civis, Ldª.�, com sede em Rua das Voltas, 37 � Outeiro da Fonte. 
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Presente Auto de Recepção Provisória da Obra � Execução de Muro de Suporte na Rua Dinis 

Parreira � Vieira de Leiria� � Ajuste Directo nº. 34/09, adjudicada à Firma �Suzifil, Ldª.�, com 

sede em Rua 25 de Abril Vieira de Leiria. 
 

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. 



 

29 - RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 
 
781 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Furo de Pesquisa e eventual Captação na 

Moita � AD nº. 56/02�, adjudicada à Firma �Sondalis Captação de Água, Ldª. � com sede em 

Rua da Base Aérea, Amor � Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reparação em Diversos Apartamentos da 
CMMG�, adjudicada à Firma �Areil � Soc. De Construções e Artefactos de Cimento, Ldª.� 

com sede em Ponte da Pedra � Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de Vedação entre a Piscina de Vieira 

de Leiria e a Escola Secundária José Loureiro Botas�, adjudicada à Firma �Areil � Soc. De 
Construções e Artefactos de Cimento, Ldª.� com sede em Ponte da Pedra � Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Substituição da Cobertura da Cantina da Escola 

da Embra � AD nº. 34/02�, adjudicada à Firma �Areil � Soc. De Construções e Artefactos de 

Cimento, Ldª.� com sede em Ponte da Pedra � Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Assentamento de Azulejo no Estádio Municipal 

da Marinha Grande - AD nº. 15/02�, adjudicada à Firma �Areil � Soc. De Construções e 

Artefactos de Cimento, Ldª.� com sede em Ponte da Pedra � Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Ligação do Sub-Sistema dos Talhões ao 

Emissário e 1.6 � ET1/Talhões - AD nº. 14/03�, adjudicada à Firma �Matos & Neves, Ldª.� 

com sede em Alcanadas , Reguengo do Fetal. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução do Colector Doméstico e Ampliação 

da Conduta de Água na Rua do Forninho � Vieira de Leiria - AD nº. 49/02�, adjudicada à 

Firma �Matos & Neves, Ldª.� com sede em Alcanadas , Reguengo do Fetal. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reposição de Pavimentos na Moita � CL nº. 

08/03�, adjudicada à Firma �Civilvias � Construção e Vias, Ldª.� com sede em Garcia � 
Marinha Grande. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução do 2º Troço de Colector Pluvial na 

Rua Nova do Moinho de Cima � Albergaria - CL nº. 11/03�, adjudicada à Firma �António 
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Domingues & Filhos,  Ldª.� com sede em Avenida N. Senhora de Fátima, Nº 16 R/C Dtº - 
Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Execução de Muro de Suporte na Escola EB 

António Vitorino � AD nº. 06/04�, adjudicada à Firma �Anipar Construtora Moinhense, Ldª.�, 

com sede em Rua Nova da Mioteira, nº 396 � Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Obras de Adaptação para Instalação de Novas 

Salas de Jardim-de-infância da Ordem�, adjudicada à Firma �Anipar Construtora Moinhense, 

Ldª.�, com sede em Rua Nova da Mioteira, nº 396 � Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Remodelação das instalações Sanitárias no 

Jardim-de-infância dos Outeiros � AD nº. 04/04�, adjudicada à Firma �Anipar Construtora 

Moinhense, Ldª.�, com sede em Rua Nova da Mioteira, nº 396 � Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Execução de Muro de Suporte na Escola EB da 

Passagem � AD nº. 05/04�, adjudicada à Firma �Anipar Construtora Moinhense, Ldª.�, com 

sede em Rua Nova da Mioteira, nº 396 � Carvide. 
 

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. 

 
 
30 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

04/2009 (DIRM) � RECTIFICAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES 

 
 
782 - Presente Informação da Chefe de Divisão de Apoio Técnico e Logístico datada de 11 de 

Novembro de 2009, relativa à análise dos pedidos de esclarecimentos e das listas de erros e omissões 

apresentadas pelos concorrentes no decurso deste procedimento.  

Da análise das várias listas de erros apresentadas pelos concorrentes, verifica-se que existem em 
alguns casos razões para reclamação e procedeu-se à devida rectificação dos artigos correspondentes 

e suas quantidades quando necessário, pelo que se anexam peças escritas e desenhadas devidamente 
rectificadas, assim como se indica a correspondente alteração do preço base. 

Procedeu-se à rectificação do mapa de medições, passando o preço base do concurso de 

1.144.260,76 � para 1.104.899,26 �, havendo lugar a um decréscimo de 39.361,50 �, valores 
acrescido de imposto à taxa legal em vigor. 

Considerando que o conjunto de questões colocadas pelos concorrentes, devidamente 

ponderado e tecnicamente aceitável, não acarreta um aumento sobre o valor base da 

empreitada mas sim uma diminuição do mesmo, a Câmara delibera aprovar as peças escritas e 

desenhadas devidamente rectificadas apresentadas em anexo. 
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Em virtude da alteração no preço base da empreitada e considerando a necessidade, 

decorrente do artigo 64.º do CCP, da prorrogação do prazo de apresentação das propostas, 

deve proceder-se à publicação de aviso, nos termos do n.º 1 do artigo 130º daquele diploma 

legal, devendo o prazo de apresentação das propostas ser prorrogado em 30 dias a contar da 

data da publicação. 

Deve-se igualmente proceder à notificação, nos termos do n.º 4 do artigo 64º do CCP, desta 

decisão a todos os interessados que tenham adquirido as peças do presente procedimento, e 

publicita-la, de acordo com o n.º 6 do artigo 61º do mesmo diploma legal, em plataforma 

electrónica ou site da Câmara. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

31 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2007 

(DIRM) � SUSPENSÃO DOS TRABALHOS. 

 
 
783 - Presente informação da DIRM com a ref.ª SS-39.09, propondo a suspensão dos trabalhos, 

tendo em conta: 
 

a) a necessidade de alterar o traçado do colector de drenagem das águas residuais pluviais 

preconizado em projecto, na medida em que este implica a realização de trabalhos não 

contemplados no contrato inicial, designadamente a reconstrução do colector doméstico 

existente ao longo da Rua Ilha da Madeira e todos os trabalhos de reposição de 

pavimentos associados. 
 
b) Os acordos de anuência firmados com os diversos proprietários dos terrenos confinantes 

não se encontram concluídos, impossibilitando a execução dos trabalhos de alargamento 

da plataforma, entre os perfis PK 0+337,58 e PK 2+654,00, de acordo com a peça 

desenhada n.º 30 � Perfis Transversais Tipo, do projecto aprovado em reunião de Câmara 

de 12 de Julho de 2007. 
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação com a ref. SS-39.09, que fica 

anexa (Anexo 7) e aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera, de acordo com o 

estipulado no n.º 1 do art. 186º do Dec-Lei 59/99, de 02/03, autorizar a suspensão 

temporária dos trabalhos entre o dia 1 de Outubro e o dia 13 de Novembro de 2009, ou 

seja, por um período de 44 dias. 

 

Esta deliberação produz efeitos desde o dia 1 de Outubro de 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





32 - 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. 
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Assunto retirado da ordem do dia por, na situação em apreço, existirem dúvidas relativamente à 

exiquibilidade do Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção Social. 




33 - PROPOSTA DE DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO 

PÚBLICO PARA INGRESSAR NO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO.  

 

 
784 - Presente ofício elaborado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita de 

23/01/2006, ao qual corresponde o registo de entrada nº 800/2006. 
Presente ofício elaborado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita de 23/01/2008, ao 
qual corresponde o registo de entrada nº 588/2008. 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, de 22/09/2009. 
Presente Certidão Permanente da Conservatória de Registo Predial de Alcobaça referente ao 

prédio nº 1121. 
Presente levantamento topográfico apresentado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da 

Moita, de 17/11/2007. 
Presente levantamento topográfico elaborado pela Divisão Apoio Técnico e Logístico 

(DATLO) desta Câmara Municipal, em Setembro de 2009. 
 
Presente informação nº 14/2008, elaborada pela Secção de Património em 11/02/2008. 
 
Presente cópia da informação nº 39/RC/2008, elaborada pelo Gabinete de Apoio Jurídico em 

01/09/2008. 
 
Presente cópia da informação nº 98/RC/2009, elaborada pelo Gabinete de Apoio Jurídico em 

24/09/2009. 
 
Presente correspondência trocada via e-mail referente ao assunto �Marcação de escritura de 

doação de terreno cedido à Câmara Municipal da Marinha Grande, junto ao Cemitério da 

Moita�. 
 
Presente cópia de Certidão emitida pela Câmara Municipal da Marinha Grande em 04/02/2004.  
 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 

a) A parcela cedida ao Município pelo Sr. Júlio Salvador Timóteo, devidamente identificada 

em planta que se anexa, para integrar o domínio público municipal não se encontra afecta a 

qualquer utilidade e interesse público; 
 
b) A Junta de Freguesia da Moita necessita de proceder à ampliação do cemitério existente 

naquela localidade; 
 
c) Considerando o pedido de alienação feito pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita 

com vista à prossecução daquela ampliação; 
 
d) Considerando a finalidade pública subjacente ao pedido efectuado pelo Sr. Presidente da 

Câmara. 
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Delibera, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos termos e para os 

efeitos do disposto na alínea b) do nº 4 do artigo 53º do mesmo diploma, propor à 

Assembleia Municipal a desafectação do domínio público municipal da parcela de 1920 

m² cedida pelo Sr. Júlio Salvador Timóteo em 15/07/2002 para a integrar no domínio 

privado do Município, com vista à sua doação à Junta de Freguesia da Moita para efeitos 

de ampliação do cemitério sito naquela localidade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

34 - PROJECTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE ANULAÇÃO PROFERIDA 

PELO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO EM 16-09-2006 � PROCESSO 

DISCIPLINAR � RECURSO CONTENCIOSO DE ANULAÇÃO � ANTÓNIO DOS 

SANTOS PESTANA 



 
785 - Presente informação técnica conjunta nº 01/2009, datada de 09-11-2009, referente à 

reconstituição da situação actual hipotética do ex-funcionário António dos Santos Pestana, que 

visa dar cumprimento ao Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte que concedeu 
provimento ao recurso jurisdicional interposto pelo recorrente, anulando a deliberação 

camarária proferida em 08-07-1999 que lhe aplicou a pena disciplinar de 1 ano de inactividade. 
 
Nos termos do artigo 174º nº1 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos - CPTA, o 
dever de executar a sentença é da responsabilidade do órgão que praticou o acto anulado, ou 

seja a Câmara Municipal. 
 
É a esta que cabe o dever de constituir a situação que existiria se o acto anulado não tivesse 

sido praticado, assim como dar cumprimento aos deveres que não tenha cumprido � artigo 173º 

nº1 do CPTA.  
 
Neste sentido a Câmara Municipal concordando com os fundamentos de facto e de direito 

invocados na informação acima referida, bem os valores nela indicada delibera notificar o 

interessado conforme preceituam os artigos 100º e 101º do CPA, para no prazo de 10 dias 

úteis, a contar da notificação da presente deliberação, se pronunciar sobre o sentido deste 

projecto de execução de sentença.  

 

Os juros de mora constantes deste projecto de deliberação serão objecto de actualização 

na data em que se proceder, após deliberação final, ao pagamento dos valores em dívida. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS: BAIRRO NOVO DO CAMARNAL/RUA 

PROFESSOR MELO VIEIRA 

 
 
786 - Presente informação nº 1461/2009 do Sector de Habitação Social da Divisão de Acção 

Social, Educação e Desporto, datada de 10/11/2009, a dar conta da necessidade de actualização 
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anual de algumas rendas de habitação social, para vigorarem a partir de Dezembro do corrente 
ano. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta o decreto-lei n.º 166/93, de 7 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a actualização anual das rendas dos seguintes blocos: 

 
Bairro Novo do Camarnal (R.ª Adriano Marques Nobre) 

 

MORADOR LOTE N.º DATA 

CONTRATO 

RENDA/08 RENDA/09 

Graça Maria Nascimento 20 12 04/11/2004 12,83� 12,83� 
Maria Adelaide Bernardes 18 24 04/11/2004 24,25� 20,11� 
Maria Capitolina Lourenço 17 30 04/11/2004 66,43� 66,32� 
Arminda de Jesus Dinis 7 51 04/11/2004 19,55� 148,37� 
Alzira Inho Jorge Rei 6 59 04/11/2004 26,49� 27,25� 
Maria da Ascensão Carmo 13 76 04/11/2004 55,48� 57,09� 
Maria Alice de Jesus 12 82 04/11/2004 51,67� 47,85� 
Maria Adelina Veiga/Carlos 4 85 04/11/2004 34,37� 26,25� 
Lina Alexandra Pereira 2 97 04/11/2004 52,09� 53,60� 
Judite Pardal Gato 1 105 04/11/2004 44,82� 20,69� 
Leonor Mendes Duro 16 36 02/12/2004 9,46� 9,73� 
 
 
Bairro Novo do Camarnal (Rua António Lopes) 

 

MORADOR LOTE N.º DATA 

CONTRATO 

RENDA/08 RENDA/09 

Diamantina P. Henriques 42 4 04/11/2004 88,56� 70,85� 
Pedro Manuel Carmo 30 29 04/11/2004 35,97� 35,20� 
Avelino Sousa Santos 29 35 04/11/2004 4,56� 20,32� 
Licínia Gomes da Cruz 37 52 04/11/2004 32,59� 4,50� 
 
 
Bairro Novo do Camarnal (Rua António Lopes) 

 

MORADOR LOTE N.º DATA 

CONTRATO 

RENDA/08 RENDA/09 

Letícia Fernandes Correia 26 55 04/11/2004 101,85� 97,32� 
M.ª da Conceição Alvadia 33 78 21/10/2004 12,78� 14,78� 
 
 
Rua Professor Melo Vieira (Bairro Ex- Fundação Salazar) 

 

BLOCO MORADOR FOGO DATA 

CONTRATO 

RENDA/08 RENDA/09 

3 Maria Teresa Emídio Simões 2.º Esq.º 25/10/2004 4,35� 4,50� 
 
Mais delibera ainda que as rendas acima citadas, entrem em vigor em Dezembro do 

corrente ano. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
36 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA DA INQUILINA MARIA HELENA 

ALMEIDA MONTEIRO CUNHA, RESIDENTE NA PRACETA DA LIBERDADE, 

BLOCO 4, RC ESQ., CASAL DE MALTA 
 

 
787 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - 
datada de 06/10/2009, referente ao cálculo de renda do fogo de cariz social, pertença do 

Município da Marinha Grande. 
 

A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do nº 7, do art. 64º, da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro e, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

166/93, de 7 de Maio, proceder à actualização de renda referente ao fogo abaixo indicado, 

a partir do mês de Dezembro de 2009. 

 

Praceta da Liberdade: 

 

Inquilina Bloco Fracção Contrato Renda em vigor 

até 

Novembro/2009 

Renda a aplicar a 

partir de 

Dezembro/2009 

Maria Helena 
Almeida 

Monteiro Cunha 

 
4 

 
R/C Esq. 

 
29/10/1999 

 
52,68 � 

 
27,40 � 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

37 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR, NO 

ÂMBITO DA SUA COLABORAÇÃO COM ESTA AUTARQUIA AQUANDO DA 

REALIZAÇÃO DA XII SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 
788 - Presente informação nº 1458 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

propondo a atribuição de um apoio financeiro à Associação Tocándar, no âmbito  das 

actividades desenvolvidas na XII Semana da Educação e Juventude que decorreu de 01 a 06 de 
Junho no Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e, atendendo a que a participação da 

referida Associação revelou-se uma mais-valia para a dinamização da iniciativa em 

questão, através da realização de pequenas oficinas de percussão, delibera ao abrigo da 

alínea l) do nº 1, do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à 

Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 100,00� (cem euros), à 

Associação Tocándar, com sede na Quinta de Warnhagem, Fonte Santa, 2430-134, 

Marinha Grande, com o nº fiscal 504 934 562, com cabimento na classificação 

orgânico/económica 06/040701. 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 17/11/2009 

Acta n.º 26 

 

 41 

Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado 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 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, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
38 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 702 CONSTANTE NA ACTA N.º 23/2009, 

DATADA DE 1 DE OUTUBRO, COM A EPÍGRAFE: � CANTINAS ESCOLARES � 

REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A SENHAS NÃO UTILIZADAS. 
 
 
789 - Presente informação n.º 1459/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED- datada de 10/11/2009, a dar conta da necessidade de revogar a deliberação número 

702, de 01 de Outubro do corrente ano, devido ao facto de a referida minuta ter sido aprovada 
sem que previamente tivesse sido cabimentada pela Divisão Financeira. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo ao facto de a referida minuta ter 

sido aprovada em reunião de câmara, datada de 1 de Outubro do corrente, apesar de não 

ter sido cabimentada antecipadamente, delibera nos termos do artigo n.º 140 do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo decreto-lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 

revogar a deliberação n.º 702, constante na acta n.º23/2009, tomada em 1 de Outubro de 

2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
39 - CANTINAS ESCOLARES � REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A 

SENHAS NÃO UTILIZADAS 

 
 
790 - A Câmara Municipal apreciou a informação I/1460/2009 do Sector de Educação da 

Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, relativamente ao pedido efectuado por diversos 

encarregados de educação de restituição de dinheiro referente a senhas de almoço adquiridas 

nas cantinas escolares durante o ano lectivo 2008/2009, e que por motivos diversos não foram 

utilizadas no decorrer do ano lectivo. 
 
Analisado os pedidos e tendo em conta que esta situação está directamente relacionada 

com o modo implementado por esta autarquia para venda de senhas nas referidas 

cantinas (as senhas são vendidas num nº mínimo de 5 senhas), delibera, ao abrigo da 

alínea d) do nº 7 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em 
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anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, restituir o dinheiro correspondente às senhas 

não utilizadas aos seguintes encarregados de educação: 

 
 

Identificação 

do 

Encarregado de 

Educação 

 

Morada/ 

Contacto 

 

BI 

 

Nº 

Contribuinte 

 

Valor a 

restituir 

 

Cantina onde foram 

adquiridas as senhas 

 
 

Francisco 
Veríssimo 

 
R. Ilídio Oliveira 

Guerra n.º 61 

Ordem 
2430 Mª Grande 

 
 
 

18006989 

 
 
 

236891782 
 

 
7,30� (referente 

a 10 senhas 
cada a 0,73�) 

 
 
 

Cantina da Ordem 

 
Ana Maria de 

Jesus Pinto 

 
Rua dos 

Diospiros n.º 6 

Pedrulheira 
2430-402 

Marinha Grande 

 
 

8116394 

 
 

191107395 

 
32,12� 

(referente a 22 
senhas cada a 

1,46�) 

 
 

Cantina de Picassinos 

 
Patrícia Silva 

Costa 

 
Rua S. Tomé e 

Príncipe, n.º 35 

Ordem  
2430-381 Mª 

Grande 

 
 
 

9806736 

 
 
 

205056580 

 
14,6� (referente 

a 10 senhas 
cada a 1,46�) 

 
 

Cantina da Fonte 
Santa 

 
Mónica Sofia 

Reis Pereira 

 
Rua Joaquim da 
Silva Couceiro, 

n.º 37 
Ordem 

2430  Mª Grande 

 
 
 

10978830 

 
 
 

208128107 

 
5,84� (referente 

a 4 senhas cada 
a 1,46�) 

 
 
 

Cantina da Ordem 

 
Maria Joana dos 

Santos 

 
Rua Bissau n.º 

14 
Comeira 

2430-072 Mª 

Grande 

 
 

02AE7702 

 
 

220911711 

 
4,38� (referente 

a 3 senhas cada 
a 1,46�) 

 
 

Cantina Comeira 
 

 
Ana Júlia Santos 

Pires 

 
Rua Januário 

Martins, 20 2.º 
Esq.º 

2430 Marinha 
Grande 

 
 
 

9317107 

 
 
 

197710034 

 
4,38� (referente 

a 3 senhas cada 
a 1,46�) 

 
 
 

Cantina Ordem 
 

 
Áurea Daniela 

Marques dos 
Santos Raso 

 
Rua das 

Laranjeiras n.º 
42 Engenho 
2430-130 

Marinha Grande 

 
 
 

10815500 

 
 
 

211033529 

 
2,92� (referente 

a 2 senhas cada 
a 1,46�) 

 
 
 

Cantina Ordem 
 

 
Sónia Cristina 
da Luz Santos 

 
R.ª Fonte Velha 

n.º 17 2.º Esq.º 
Embra 

 
 

11626770 

 
 

206293488 

 
8.76� (referente 

a 6 senhas cada 
a 1,46�) 

 
 

Cantina Pilado 
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2430 M.ª Grande 
 

Anabela Maria 
Pereira 

 
 
 

 
R.ª Pinhal do 

Rei, 8 
2445-276 

Martingança 

 
 
 
9810796 

 
 
 

204035600 

 
 

2,92� 
(referente a 2 
senhas, cada a 

1,46� 

 
 
 

Cantina Casal de 
Malta 

 
 

Dina Maria dos 
Reis Fernandes 

Ferreira 

 
 

Rua dos Oleiros, 
20 Trutas 
2430-520 

Marinha Grande 

 
 
 

9831241 
 

 
 
 

192334140 

 
 

20,44� 
(referente a 14 
senhas, cada a 

1,46� 

 
 
 

Cantina Embra 

 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
40 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

DA MOITA � S. SILVESTRE � PARA SUPORTE DAS DESPESAS TIDAS COM A 

AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA E COM O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE 

APOIO DOMICILIÁRIO 
 
 
791 - Presente informação n.º 1457/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 10/11/2009, dando conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Associação de Solidariedade Social da Moita - S. Silvestre -, com data de 20/10/2009 e registo 
de entrada n.º 13881/09, para fazer face às despesas tidas com a aquisição de uma nova viatura 

e com as despesas de funcionamento decorrentes da valência de serviço de apoio domiciliário. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando o trabalho social de elevada 

importância que a referida Associação tem vindo a desenvolver no seio da camada mais 

idosa da população, 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 total, no valor de 4.500,00� (quatro mil e 

quinhentos euros), a retirar da rubrica A/53 do Plano de Actividades Municipais do 

corrente ano, à Associação de Solidariedade Social da Moita - S. Silvestre, contribuinte 

fiscal número 506617939, com sede em Rua Figueira de Gomes n.º 4 2445-611 MOITA 

MGR, da seguinte forma: 

- 1500,00�, para suporte das despesas de funcionamento (06/040701); 

- 3000,00�, para suporte das despesas tidas com a aquisição de uma nova viatura para o 

Serviço de Apoio Domiciliário (06/080701). 

 

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 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 17/11/2009 

Acta n.º 26 

 

 44 

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

Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
41 - APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS 

PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO, REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO 

DO ANO LECTIVO 2009/2010 

 
 
792 - Presente informação nº I/1454/2009 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 10/11/2009 sobre a atribuição de apoios aos três agrupamentos de 

escola do concelho para material didáctico e outros bens, conforme competência que decorre da 

Lei 159/99, de 14 de Setembro. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e, considerando que os montantes foram 

definidos em função de elementos quantitativos de alunos e salas em funcionamento em 

cada agrupamento para o ano lectivo 2009/2010, e considerando que os estabelecimentos 

de ensino estão agora reunidos em estruturas dotadas de autonomia para a sua gestão, os 

agrupamentos de escola, delibera, ao abrigo da alínea l) do nº 1, e alíneas a) e e) do nº 4 do 

Artº 64º da Lei nº 169/99 de 18 Setembro, republicada em anexo à lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aprovar os subsídios constantes no mapa seguinte, destinado a comparticipar nas 

despesas de aquisição de material didáctico, de recreio e de consumíveis e outro bens para 

o funcionamento das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e jardins-de-infância do 

concelho, referentes ao primeiro período do ano lectivo 2009/2010. 

 
Valores dos subsídios 

 

 

 

Estabelecimentos 

Agrupamentos 

de Escolas 

Guilherme 

Stephens 

Contribuinte nº 
600 076 768 

Agrupamento 

de Escolas Nery 

Capucho 

 

Contribuinte nº 
600 075 761 
 

Agrupamento 

de Escolas de 

Vieira de Leiria 

 

Contribuinte nº 
600 076 270 

Acção do Plano 

de Actividades 

Municipais em 

2009 

Educação Pré-escolar 

VALOR 2009 
 

5.400,00� 3.463,20� 2.886,00� Total 
11.749,20� 

Acção 

18/A/2009 
1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2009 
 

5.220,00� 5730,00� 2.040,00� Total 
12.990,00� 

Acção 

19/A/2008 
Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2009 
 

10.620� 9.193,20� 4.926,00� 24.739,20� 
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1 Subsidio no valor de 10.620� (dez mil seiscentos e vinte euros) ao Agrupamento de 

Escolas Guilherme Stephens, com sede na Rua Prof. Bento Jesus Caraça, 

Apartado 63, 2430-901 Marinha Grande, nº fiscal 600 076 768; 

2 Subsídio no valor de 9.193,20� (nove mil cento e noventa e três euros e vinte 

cêntimos) ao Agrupamento de Escolas Nery Capucho com sede na Rua Fernando 

Pessoa, Apartado 305, 2431-901 Marinha Grande, nº fiscal 600 075 761; 

3 Subsidio no valor de 4.926,00 (quatro mil novecentos e vinte seis euros) ao 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, com sede na Rua D. António Luís 

Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431-909 Vieira de Leiria, nº fiscal 600 076 270. 

 

Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das acções 2009 A/18 e 2008 A/19, 

conforme descrito no mapa acima. 

 
De acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do Artº 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 Janeiro, confirmou-se 

previamente que as entidades estão legalmente constituídas, conforme documentos que se 

encontram arquivados na divisão de educação da autarquia, nomeadamente: Cópia do 

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

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

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

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

 

Mais se informa que 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. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

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

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

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

42 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS DE 1º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2009/2010 � 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NERY CAPUCHO 

 
 
793 - Presente informação nº 1452/2009 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 10/11/2009 sobre processo de atribuição de subsídio escolar aos 

alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da Marinha 

Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Nery Capucho. 
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A Câmara Municipal apreciou informação e tendo em conta que é da competência da 

Câmara Municipal comparticipar no apoio à acção social escolar, conforme prevê a 

alínea l) do nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à 

lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e, ainda em conformidade com o do Despacho do 

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, delibera atribuir ao órgão de 

gestão do referido Agrupamento de Escolas os seguintes subsídios: 

 
Agrupamento de Escolas Nery Capucho, com sede na Rua Fernando Pessoa, Apartado 

305, 2431-901 Marinha Grande, nº fiscal 600 075 761; 

 
Total de pedidos: 216 
Total de Alunos Sem Direito: 28 
 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

Pré - Escolar 14 x 50� = 700,00� 12 x 25� = 300,00� 
 

Total: 

 

1.000,00� 

 
 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

1.º Ciclo 83 x 50 � = 4.150,00� 79 x 25� = 1.975,00� 
 

Total: 

 

6.125,00� 

 

 
 
Total: 7.125,00� (sete mil, cento e vinte e cinco euros) 

 
A retirar das acções do plano � A/21 e A/22 do Plano de Actividades Municipais para 

2009. 

 

Mais delibera autorizar a publicação das listas definitivas, elaboradas nominalmente e 

constantes em anexo (Anexo 8) desta deliberação, nos respectivos estabelecimentos de 

ensino, para conhecimento dos encarregados de educação, do valor a que terão direito a 

receber e da situação relativamente à utilização dos refeitórios escolares dos respectivos 

educandos, e suportar, durante o ano lectivo de 2009/2010, os almoços dos alunos 

subsidiados no escalão A (1,46�) e no escalão B (0,73�) que pretendam recorrer aos 

serviços das cantinas escolares. 

 

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 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 17/11/2009 

Acta n.º 26 

 

 47 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezasseis de Novembro de dois mil 
e nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.401.044,26 

� (dois milhões, quatrocentos e um mil, quarenta e quatro euros e vinte e seis cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







794 - De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 

unanimidade analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO � LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO - 

DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

2. PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO � PARECER SOBRE PASSEIO TODO-O-

TERRENO �17.º ENCONTRO TT DE ALBERGARIA� � DIA 14 DE 

NOVEMBRO DE 2009 

 

3. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SR.A VEREADORA DR.A CIDÁLIA 

FERREIRA 

 

 

 

 

 

1 - PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO � LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO - DIA 

13 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

 

795 - Presente despacho do Sr. Presidente nº15/STL/AP/2009, datado de 13 de Novembro de 
2009, que se passa a transcrever: 
 

�Considerando a necessidade de emitir uma licença especial de ruído para a Associação 

Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, com sede na Rua do Clube Desportivo de 

Casal Galego nº5A, para o dia 13 de Novembro de 2009, para realização de um Baile de São 

Martinho, das 22:00 H às 2:00H; 

 

Atendendo à impossibilidade de convocar, nos termos do n.º 2 do art.º 63.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, uma 

reunião extraordinária do órgão competente para emissão da referida licença, cuja 

convocatória teria que ser efectuada com pelo menos dois dias úteis de antecedência; 
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Autorizo a emissão da licença especial de ruído nº 137/2009, nos termos do nº 3, do art.º 68º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 

 

Este acto fica sujeito a ratificação na primeira reunião do órgão executivo a realizar após esta 

data.� 

 
A Câmara, nos termos do n.º3 do art.º68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera ratificar a presente 

proposta. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO � PARECER SOBRE PASSEIO TODO-O-

TERRENO �17.º ENCONTRO TT DE ALBERGARIA� � DIA 14 DE NOVEMBRO DE 

2009 

 
 
796 - Presente despacho do Sr. Presidente nº16/STL/AP/2009, datado de 13 de Novembro de 
2009, que se passa a transcrever: 
 

�Considerando a necessidade de emitir uma autorização para a realização de um passeio 

Todo-o-Terreno, nos termos do n.º1 do art.º 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 

de Março, no dia 14 de Novembro de 2009, promovido pela Capela de Albergaria � Secção 

Recreativa e Cultural, sita na Rua do Moinho nº1, Albergaria, Marinha Grande; 

 

Atendendo à impossibilidade de convocar, nos termos do n.º 2 do art.º 63.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, uma 

reunião extraordinária do órgão competente para emissão da referida autorização, cuja 

convocatória teria que ser efectuada com pelo menos dois dias úteis de antecedência; 

 

É emitida a autorização para realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou 

outras que possam afectar o trânsito normal das vias públicas nº21, nos termos do nº 3, do 

art.º 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. 

 

Este acto fica sujeito a ratificação na primeira reunião do órgão executivo a realizar após esta 

data.� 

 
A Câmara, nos termos do n.º3 do art.º68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera ratificar a presente 

proposta. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SR.A VEREADORA DR.A CIDÁLIA 

FERREIRA 
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 Encontro anual do ICOM Glass � a Marinha Grande recebeu, no passado dia 13 de 
Novembro, a visita de 38 investigadores da área do vidro, representando museus de 

vários países da Europa e dos Estados Unidos da América, que participaram na 
Conferência realizada no âmbito da Conferência Anual do ICOM Glass, que decorreu 

em vários pontos do país, de 10 a 14 do presente mês. 
Os referidos conferencistas foram recebidos no Museu do Vidro pelo executivo 
permanente da Câmara Municipal, tendo visitado as exposições aí patentes, a que se 

seguiu um jantar, servido pelos alunos da EPAMG, e que contou com a participação da 

Confraria da Sopa do Vidreiro. 
 
 

 Alimentos para famílias carenciadas � a ADE.SER e a Conferência de S. Vicente de 

Paulo, em colaboração com a Câmara Municipal, estão a reunir no espaço cedido no 

edifício do ATRIUM, alimentos vindos da União Europeia, destinados a 450 famílias 

do concelho, já identificadas pela Segurança Social. 
 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

797 - 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 12:30 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


