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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia trinta de 

Julho de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos trinta dias do mês de Julho 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. 

Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

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

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Dr. João Alfredo Marques Pedrosa esteve ausente por se encontrar 

de gozo de férias. 
 
 
Antes de se entrar no período da ordem do dia da presente reunião, foi apreciado o 

seguinte assunto e tomada a seguinte deliberação: 
 

 
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO DA SR.A VEREADORA DR.A CIDÁLIA 

MARIA DE OLIVEIRA ROSA FERREIRA 

 

 

530 - Presente pedido de suspensão de mandato apresentado pela Sr.ª Vereadora eleita pela lista 
do Partido Socialista, Dr.ª Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, para um período superior a 

30 dias, por motivo de doença devidamente comprovada, conforme declaração médica datada 

de 28/07/2009. 
 
A Câmara apreciou o pedido, e tendo em conta que o motivo apresentado se enquadra no 

previsto no art.º 77.º, n.º 3, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada 

com as devidas alterações pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera aceitar a 

suspensão do mandato da Sr.ª Vereadora eleita pela lista do Partido Socialista, Dr.ª 

Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, para um período superior a 30 dias, por motivo 

de doença devidamente comprovada. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

Tendo em conta que a composição da Câmara Municipal se alterou, em virtude do pedido de 

suspensão de mandato apresentado pelo membro eleito Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Maria de 

Oliveira Rosa Ferreira, a vaga ocorrida será preenchida pelo cidadão imediatamente a seguir na 

ordem da respectiva lista, conforme previsto nos art.ºs 59º e 79º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada com as devidas alterações pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Consultadas as listas definitivas dos partidos/coligações à eleição da Câmara Municipal para o 

quadriénio de 2005/2009 verificou-se que o cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista 
do Partido Socialista é o Sr. Dr. José Lebre Grácio.  

 
Dado que o referido membro substituto se encontra presente e aceitou a substituição, esta 

operou-se de imediato, depois de verificada a sua identidade e legitimidade (cfr. Art.ºs 

77º, nº 7 e 76º, nº 4 dos diplomas já citados). 

 
 



 
 

Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

votados antes de se entrar na discussão e votação dos assuntos que constituem a ordem do dia 

da presente reunião. 
     

Os casos de impedimento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 

encontram-se devidamente identificados nos textos das deliberações. 
 

 


 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. REQ N.º 1838/09 -  PC N.º  650/07 �� ALBERTO MARTINS E FILHOS, LDA 

 

2. REQ N.º 1876/09 - PC N.º 597/05 � ACACIO MANUEL PIRES ALVES 

 

3. REQ N.º 605/06 - PC N.º� 194-06 - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES RAINHO & 

FILHO, LDA. 

 

4. REQ N.º 1050/09 � PC N.º 999/02 � MANUEL CARREIRA RODRIGUES 

BARROCA 

 

5. 12.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

6. CONCURSO PÚBLICO N.º 01/09 (DIRM) PARA A EMPREITADA DE 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA�  - ADJUDICAÇÃO 
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7. RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 

8. RECEPÇÕES  PROVISÓRIAS 

 

9. TERCEIRA FASE DE ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL 

 

10. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA FIXADO PELO 

MUNICÍPIO, EFECTUADO PELO INQUILINO JORGE FRANCO VIEIRA, 

RESIDENTE NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 7, RC ESQ., POR 

MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

DO AGREGADO FAMILIAR 

 

11. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA FIXADO PELO 

MUNICÍPIO, EFECTUADO PELA INQUILINA MARIA DO ROSÁRIO 

SANTOS REIS, RESIDENTE NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 3, 2º 

DTO, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

12. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINO 

CAMARÁRIO RESIDENTE NA RUA ADRIANO MARQUES NOBRE N.º 45, 

CAMARNAL: RUI SILVA 

 

13. 58º CIRCUITO DE CICLISMO DA MOITA 

 

14. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 





  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 

Assuntos fora de agenda � O Sr. Presidente solicitou a inclusão e votação de assuntos não 
incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, pelo que os mesmos 

serão apreciados após os assuntos que constituem a ordem do dia da presente reunião. 
 

 

ASSUNTO APRESENTADO PELO SR. VEREADOR ARTUR DE OLIVEIRA 

 

 

Vendedores na Praça Afonso Lopes Vieira, em S. Pedro de Moel -  o Sr. Vereador solicitou a 
opinião do executivo sobre a possibilidade de utilização provisória deste espaço, durante a 

presente época balnear, e enquanto não se realiza a hasta pública, por parte dos vendedores que 
ali vendem há muitos anos, conforme requerimento que lhe foi entregue, subscrito pelos 
vendedores Maria Helena Cunca Soares, Maria de Lurdes Joaquina de Sousa Santana e 
Henrique Luz da Silva Engenheiro, e de cujo teor deu conhecimento. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 30/07/2009 

Acta n.º 18 

 

 5 

 
Ao tomar conhecimento do assunto, o Sr. Presidente referiu que tendo em conta que a 
utilização daquele espaço está a coberto de um Regulamento Municipal, há que regularizar a 

situação da forma legal prevista, ou seja, a hasta pública. 
Contudo, e dado que esta época balnear já vai a meio e não há tempo para desenvolver o 

procedimento, o Sr. Presidente sugeriu que os serviços estudem o assunto detalhadamente, 

designadamente a forma como o espaço tem estado a ser utilizado, verificando se há 

alguma forma de regularizar a situação neste momento. Após a época balnear iniciar-se-á 

o procedimento para a hasta pública.  

 

Esta sugestão mereceu a concordância de todos os membros do executivo presentes. 

 

 
ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS REUNIÕES CAMARÁRIAS DO MÊS DE 

AGOSTO 

 

 

531 - Tendo em conta o que tem acontecido nos últimos anos, o Sr. Presidente propôs que no 

mês de Agosto a periodicidade das reuniões ordinárias seja alterada. 
 

Assim, a Câmara Municipal, no uso da competência prevista no art.º 62º, n.º 2 da Lei n.º 

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

delibera o seguinte: 

- no mês de Agosto efectuar apenas uma reunião ordinária, a realizar no dia 20/08/2009, 

pelas 14,30 horas, com um período de intervenção aberta ao público a partir das 17,30 

horas; 

- no mês de Setembro as reuniões ordinárias retomarão a sua periodicidade quinzenal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

ASSUNTOS APRESENTADOS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO PEDROSA 

 

 

1 � Semaforização da Av.ª 1.º de Maio � o Sr. Vereador sugeriu que os serviços estudem a 

possibilidade de colocação do amarelo intermitente neste local. 
 
 
2 � Monumento ao 18 de Janeiro � o Sr. Vereador recordou a proposta apresentada há alguns 

anos pelo escultor Joaquim Correia, relativa à passagem do monumento do 18 de Janeiro a 
molde de gesso e posteriormente a bronze, uma vez que o monumento se está a deteriorar cada 

vez mais. Sugeriu ainda que a sua colocação seja alterada, uma vez que no local onde se 

encontra não pode ser devidamente apreciado por quem nos visita, uma vez que está nomeio da 

rotunda. 
 
O Sr. Presidente referiu que subscreve a preocupação do Dr. João Paulo Pedrosa, e que a 

decisão a tomar deverá ser unânime. Em relação à mudança do monumento, entende adequado 

o espaço em forma de meia lua, que se encontra do outro lado da estrada, junto ao Parque 
Mártires do Colonialismo, pelo que de imediato, e antes da tomada de qualquer decisão, se 

poderá desde já pedir à Arquitecta Paisagista Isabel Alves o estudo do novo enquadramento. 
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3 � Acesso à lota da Praia da Vieira � o Sr. Vereador referiu que actualmente o acesso à lota é 

uma zona franca, só que nesta altura do ano está completamente �entulhada� de carros, fazendo 

com que o espaço para aceder à lota seja ainda menor do que era antes do seu alargamento. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira referiu que se encontra colocada no local uma placa de acesso 
só para vendedores e moradores. Se não é respeitada, terá que se pedir à GNR que actue. 
 

 

ATRIBUIÇÃO DA BANDEIRA DE OURO DA MOBILIDADE AO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE 

 

 

O Sr. Presidente deu conhecimento do teor do ofício da APPLA � Associação Portuguesa de 

Planeadores do Território, recebido a 20/07/2009 (registo n.º E/10011/2009), que se anexa 

(Anexo 1), no qual é comunicada a atribuição da Bandeira de Ouro da Mobilidade ao 
Município da Marinha Grande. 

 

 













1 - REQ N.º 1838/09 -  PC N.º  650/07 �� ALBERTO MARTINS E FILHOS, LDA 

 
LOCAL: RUA ANTÓNIO GUERRA -CASAL DA FORMIGA-MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO INDUSTRIAL 

 

 

532 - Presente requerimento de Alberto Martins e Filhos, Lda, com sede em Rua António 

Guerra, Casal da Formiga, Marinha Grande, a solicitar a aprovação à alteração e ampliação de 

instalações fabris, sitas na Rua António Guerra, Casal da Formiga, Marinha Grande. 
 

Presente Projecto de Arquitectura referente à Alteração e Ampliação de Edifício Industrial, 

localizado na Rua António Guerra, Casal da Formiga, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 16/03/2009. 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades, decorrente das 

alterações ao Projecto de Arquitectura, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento do 

Edifício Industrial, por se verificar que as mesmas continuam a garantir os pressupostos 

que serviram de base ao licenciamento inicial, com o condicionalismo de executar todos os 

arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em consequência da 

execução da obra. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

2 - REQ N.º 1876/09 - PC N.º 597/05 � ACÁCIO MANUEL PIRES ALVES 

 
LOCAL: RUA ESQUERDA - FREGUESIA DA MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS 

 

 

533 - Presente requerimento de Acácio Manuel Pires Alves, residente na Rua Joaquim 

Carvalho Oliveira, n.º 5-2º, Marinha Grande, a solicitar a aprovação à alteração ao projecto 

inicial, referente à construção de moradia unifamiliar e muro, sita na Rua Esquerda, Freguesia 
da Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros, localizada na Rua Esquerda, Freguesia da Moita e Concelho de Marinha Grande, com o 
Alvará de Licença de Construção n.º 52/07, de 30/03. 
   
Presentes Informações Técnicas que atestam estarem as Alterações aos Projectos de 

Arquitectura e Especialidades apresentados, decorrentes da execução da obra, aptos a 

merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento da 

Moradia Unifamiliar e Muros, por se verificar que as mesmas continuam a garantir os 

pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial, com o condicionalismo de 

executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

3 � REQ N.º 605/06 - PC N.º 194-06 - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES RAINHO & 

FILHO, LDA. 

 
LOCAL: RUA DA PRIMAVERA E RUA DA FORMOSA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: VISTORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS 

 
 
534 - Presente requerimento apresentado por Sociedade Construções Rainho & Filho, Ldª., 

titular do Alvará de Loteamento n.º 17/89, do prédio sito na Rua da Primavera e Rua Formosa, 

lugar de Picassinos, da Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção 

provisória das obras de urbanização, designadamente arruamento e passeios.   
 
Presente igualmente relatório da vistoria. 
 
Após análise da pretensão, e do respectivo relatório a Câmara deliberou, aceitar a 

recepção provisória das obras de urbanização supra referidas, conforme relatório anexo, 

mandar libertar a totalidade da Garantia Bancária Nº 730/597880/30/1356316, REF
.. 
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AP/CR, datada de 13 de Outubro de 1989, do Banco Português Atlântico, no valor 

485.500$00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e quinhentos escudos), contra valor � 

2.421,66 (dois mil quatrocentos e vinte e um euros e sessenta e seis cêntimos), e 1.843,06 � 

da Garantia Bancária com o mesmo número � reforço, REF: CR, datada de 22 de 

Outubro de 1992, do mesmo Banco, no valor de 464.500$00 (quatrocentos e sessenta e 

quatro mil e quinhentos escudos) contra valor � 2.316,92 (dois mil trezentos e dezasseis 

euros e noventa e dois cêntimos), ficando retidos os restantes � 473,86 (quatrocentos e 

setenta e três euros e oitenta e seis cêntimos), até à recepção definitiva. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
4 - REQ N.º 1050/09 � PC N.º  999/02� MANUEL CARREIRA RODRIGUES BARROCA 

 

LOCAL: FIGUEIRAS  

 

DESIGNAÇÃO: VISTORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS 

 

 

535 - Presente requerimento apresentado por Manuel Carreira Rodrigues Barroca, titular do 
Alvará de Loteamento n.º 05/03, com alterações licenciadas pelo Alvará nº 07/03, do prédio 

sito no lugar de Figueiras, da Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção 

definitiva das obras de urbanização constantes no mesmo.   
 
Presente igualmente auto de vistoria. 
 
Após análise da pretensão, e do respectivo relatório a Câmara deliberou, aceitar a 

recepção definitiva das obras de urbanização e mandar libertar a caução retida nos cofres 

da tesouraria deste Município, no valor de � 420,49 (quatrocentos e vinte euros e quarenta 

e nove cêntimos), efectuada através da guia de receita nº 354 datada de 27.05.2003.  



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO ÂMBITO 

DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

No cumprimento da deliberação camarária de 13/12/2007, foi dado conhecimento a todo o 

executivo da listagem dos processos de obras particulares decididos por despacho do Sr. 
Vereador do Urbanismo, proferido no âmbito da subdelegação de competências, cujo conteúdo 

se dá por integralmente reproduzido e da qual se anexa cópia (Anexo 2). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  





5 - 12.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009
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536 - Presente proposta da 12ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
10ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 312.798,00 euros nos 
reforços e de 312.798,00 euros nas anulações; 
10ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 115.218,00 euros 
nos reforços e de 115.218,00 euros nas anulações.  
10ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 139.885,00 euros 
nos reforços e de 142.260,00 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 12ª 

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 maioria, com 3 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S. .  


 

6 - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/09 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 
�BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA�   - ADJUDICAÇÃO 

 

 

537 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Beneficiação da Rua 

António Maria da Silva�, acta e relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação à firma: 

�Civilvias, Construção e Vias, Lda�, pelo valor de 605.618,96 euros (seiscentos e cinco mil 
seiscentos e dezoito euros e noventa e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 

prazo de execução de 12 meses. 
 

A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

facto e de direito constantes dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia escrita, 

nos termos do art.º 147º e 123º nº 1, do Código dos Contratos Públicos, delibera adjudicar 

à firma �Civilvias, Construção e Vias, Lda�, pelo valor de 605.618,96 euros (seiscentos e 

cinco mil seiscentos e dezoito euros e noventa e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor e prazo de execução de 12 meses, a empreitada de �Beneficiação da Rua 

António Maria da Silva�, bem como aprovar a minuta do contrato a realizar com a 

referida empresa, de acordo com o artigo 98º, nº 2 dos Código dos Contratos Públicos. 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira não votou o presente processo por se 

ter declarado impedido, nos termos do art.º 44.º, n.º 1, alínea b) do Código do 

Procedimento Administrativo, uma vez que os sócios da empresa são seus parentes. 





7 - RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 
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538 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pavimentação da Rua do Campo de 

Futebol � Ajuste Directo nº. 29/00�, adjudicada à Firma �Civilvias � Construção e Vias, Lda� 

com sede em Garcia � Marinha Grande. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Beneficiação da Rua das Rosas � Concurso 
Público nº. 10/00 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Civilvias-Construção e Vias, Lda� com sede 

em Garcia � Marinha Grande. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de colector pluvial na Fonte Santa � 
Ajuste Directo nº. 14/02 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Civilvias-Construção e Vias, Lda� com 

sede em Garcia � Marinha Grande. 
 
Presente auto de recepção definitiva da obra �Alargamento do eixo de duas rotundas em S. 
Pedro de Moel � ajuste directo nº. 09/01�, adjudicada à Firma �Civilvias-Construção e Vias, 

Lda� com sede em Garcia � Marinha Grande. 
 

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 definitivamente 

as obras 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. 




8 - RECEPÇÕES  PROVISÓRIAS 




539 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Construção de reservatório apoiado em 

Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 25/08�, adjudicada à Firma �Litobras, Lda� com sede em 

Rua da Douroana - Ponte da Pedra - Regueira de Pontes, Leiria. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Reconstrução de anexo na Rua da Embra � 
Ajuste Directo nº. 24/07 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Litobras, Lda� com sede em Rua da 
Douroana - Ponte da Pedra - Regueira de Pontes, Leiria. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação de instalação eléctrica da Escola 

EB da Várzea e da Escola EB do Casal de Malta � Concurso Limitado nº. 11/08 (DEEM)�, 

adjudicada à Firma �Instalcentro, Lda� com sede em Rua Tenente Coronel Joaquim Duarte 
Alves - Carvide. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Requalificação paisagística dos antigos campos 

de ténis � S. Pedro de Moel � Ajuste Directo nº. 41/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Delfim 

de Jesus Martins e Irmão, Lda� com sede em Carrascal -Pombal. 
 

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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





9 - TERCEIRA FASE DE ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL





540 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED n.º 
916, datada de 16/07/2009, referente à actualização, das rendas de habitação social, pertença da 

Autarquia, que deverão entrar em vigor a partir dos próximos meses de Agosto e Setembro do 
corrente ano. 
 

A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta os decretos-lei n.º 166/93, de 

7 de Maio e n.º 166/99 de 18 de Setembro, delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das 

rendas dos seguintes blocos:  

 

A partir de Agosto/09: 
 

1 - Rua António Lopes 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

 

RENDA/09 

Horácio Freitas Marques N.º 12 01/08/2004 35,32� 46,22� 
 

A partir de Setembro/09: 

 

2 � Rua da Charnequinha 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FRACÇÃO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

 

RENDA/09 

46 Maria do Céu Almeida Ferreira R/C Esq.º 06/09/2005 116,94� 107,80� 
 
 
3 - Avenida da Liberdade (Bloco M) 

 

 

BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

DATA 

CONTRATO 

 

 

RENDA/08 

 

 

 

RENDA/

09 

M Maria de Lurdes Anjos Matos 2.º Esq.º 03/09/2007 26,57� 14,55� 
 

 

4 � Rua Júlio Braga Barros (Ex Rua 4) 

 

 

 

BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

DATA 

CONTRATO 

 

 

RENDA/08 

 

 

 

RENDA/

09 

1 Vítor Rodrigues Sousa R/C D 27/12/1993 51,02� 46,83� 
1 Maria Brízida Jesus Azevedo 1.º D 10/12/1999 12,11� 19,14� 
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1 Maria de Fátima G. Almeida 3.º C 17/12/1996 19,94� 19,74� 
3 Maria Celeste Conceição 1.º B 16/01/2001 8,73� 25,90� 
3 Ricardo Casaca 1.º C 10/12/1998 34,08� 36,00� 
5 Maria de Fátima Ferreira R/C B 22/12/1997 54,67� 56,95� 
5 José Pereira R/C C 07/09/2000 77,31� 95,60� 

 

Mais se informa que o valor das rendas mencionadas anteriormente devem passar a 

vigorar a partir de 1 de Agosto do corrente ano, designadamente a referente à Rua 

António Lopes e as restantes, a partir de Setembro do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 

10 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA FIXADO PELO 

MUNICÍPIO, EFECTUADO PELO INQUILINO JORGE FRANCO VIEIRA, 

RESIDENTE NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 7, RC ESQ., POR MOTIVO 

DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO 

FAMILIAR 





541 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 20/07/2009, referente à necessidade de reajustar o valor da renda, por motivo de 
alteração do rendimento do agregado familiar de Jorge Franco Vieira, inquilino deste 

Município. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à alteração do rendimento do 

agregado familiar, do inquilino em epígrafe, delibera concordar com a actualização do 

valor da renda para � 23,00 (vinte e três euros); valor este calculado ao abrigo do DL n.º 

166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





11 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA FIXADO PELO 

MUNICÍPIO, EFECTUADO PELA INQUILINA MARIA DO ROSÁRIO SANTOS 

REIS, RESIDENTE NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 3, 2º DTO, POR 

MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO 

AGREGADO FAMILIAR 

 





542 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 20/07/2009, referente à necessidade de reajustar o valor da renda, por motivo de 

alteração do rendimento do agregado familiar de Maria do Rosário Santos Reis, inquilina deste 

Município. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à alteração do rendimento do 

agregado familiar, da inquilina em epígrafe, delibera concordar com a actualização do 

valor da renda para � 14,21 (catorze euros e vinte e um cêntimos); valor este calculado ao 

abrigo do DL n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Agosto. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





12 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINO 

CAMARÁRIO RESIDENTE NA RUA ADRIANO MARQUES NOBRE N.º 45, 

CAMARNAL: RUI SILVA 




543 - Presente informação n.º 953 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED- 
datada de 21/07/2009, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por parte do 

inquilino mencionado em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento mensal corrigido do 

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

Maio e 166/99 de 18 de Setembro, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e 

d) do n.º 7 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, concordar com a alteração da renda actual. 

Mais delibera que o valor de renda a aplicar a partir do próximo mês de Agosto seja no 

valor de 91,83� (noventa e um euros e oitenta e três cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





13 - 58º CIRCUITO DE CICLISMO DA MOITA 





544 - Presente informação datada de 17/07/2009, dando conta de um pedido de subsídio 

apresentado pelo Clube Desportivo Moitense, em oficio enviado à Câmara datado de 06 de 

Julho, para a realização do 58º Circuito de Ciclismo da Moita no dia 24 de Agosto de 2009. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido e o 

sucesso alcançado nas edições anteriores, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 

64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aprovar um subsídio no valor de 3000 � (três mil euros) ao Clube Desportivo 

Moitense, NIF: 501216049, para apoiar a realização do referido evento. 

  
A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009 / A / 201. 

 

Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

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

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

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

subsídio por parte do Município. 

 

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

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

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, certidões devidamente 

arquivadas na Divisão de Acção Social, Educação e Desporto desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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14 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e nove de Julho de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.637.735,40 

� (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e cinco euros e quarenta 

cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 









De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada 

em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade 

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. REQ N.º 941/09 -  PC N.º  435/02 � ORLANDO EDUARDO ROSÁRIO SOARES 

ANDRÉ 

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

IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA 

 
3. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DOS ANTIGOS CAMPOS DE TÉNIS � 

S. PEDRO DE MOEL� � AJUSTE DIRECTO N.º 41/08-DIRM 

 
4. APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) DA EMPREITADA 

�CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª 

FASE� � CONCURSO PÚBLICO Nº 01/06 DEEM � TRABALHOS A MAIS A 

PREÇOS CONTRATUAIS 

 
5. APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) DA EMPREITADA 

�CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª 

FASE� � CONCURSO PÚBLICO Nº 01/06 DEEM � TRABALHOS A MAIS A 

PREÇOS ACORDADOS 

 
6. EMPREITADA - �CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO 

MUSEU JOAQUIM CORREIA� � CONC. PÚBLICO Nº 04/2007 - DEEM � 

APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS 
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1 - REQ N.º 941/09 -  PC N.º  435/02 � ORLANDO EDUARDO ROSÁRIO SOARES 

ANDRÉ 

 
LOCAL: MACHINHA - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: RECEPÇÃO DIFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 

545 - Presente requerimento de Orlando Eduardo Rosário Soares Andre, titular do processo de 
licenciamento de construção nº 435/02, do prédio sito na Rua 1º de Dezembro, lugar e 

Freguesia de Moita, do Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção definitiva das obras 

de urbanização previstas no mesmo, designadamente colector de drenagem de águas pluviais.  
 
 Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do referido auto, a Câmara delibera aceitar definitivamente 

as obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e mandar libertar a 

totalidade da caução prestada pela garantia bancária nº 300 500, datada de 09 de Abril de 

2003, do Banco Espírito Santo.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

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

IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA 

 

LOCAL: ÁGUA DE MADEIROS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 

546 - Presente requerimento de IMATLANTICO- EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 
TURISTICOS, LDA, titular do processo de licenciamento de construção nº 1302/97, do prédio 

sito no lugar de Agua de Madeiros, da Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a 
recepção provisória das obras de urbanização previstas no mesmo, designadamente, rede viária.  
 
 Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do referido auto, a Câmara delibera aceitar provisoriamente 

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

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

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

10% da referida caução até a recepção definitiva das mesmas, no montante de EUR 

411,60 (quatrocentos e onze euros e sessenta cêntimos).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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3 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DOS ANTIGOS CAMPOS DE TÉNIS � S. 

PEDRO DE MOEL� � AJUSTE DIRECTO N.º 41/08-DIRM 

 
 
547 - Presente informação n.º 61SAB/2009 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, DELFIM DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA., a solicitar a 

substituição das importâncias retidas para reforço de caução aquando do pagamento do Auto de 

Medição n.º 1 da obra mencionada, na importância de 1.128,15 �, enviando para sua 

substituição a Garantia Bancária n.º GAR/09303736 do Banco BPI, S.A., no valor de 1.471,62 

euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida Garantia 

Bancária e restituir a importância de 1.128,15 �, retidos através da guia n.º 468/1 de 03-

06-2009 em nome do adjudicatário DELFIM DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA. 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) DA EMPREITADA 

�CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª FASE� 

� CONCURSO PÚBLICO Nº 01/06 DEEM � TRABALHOS A MAIS A PREÇOS 

CONTRATUAIS 

 
 
548 - Presente informação da D.E.E.M. com a refª MJ-45/09 datada de 20/07/2009, em que se 
propõe a aprovação da revisão de preços definitiva relativa aos trabalhos a mais a preços 

contratuais, à empresa �Telhabel, SA� da empreitada de �CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - 2ª FASE� no valor de 160,40 � + IVA. 

 

A Câmara Municipal, concordando com a informação de refª MJ-45/09, que se anexa 

(Anexo 3) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera, ao 

abrigo do art.º 199.º do DL n.º 59/99 de 2 de Março e o DL n.º 6/2004 de 6 de Janeiro, 

aprovar o valor da revisão de preços definitiva de 160,40 � (Cento e Sessenta Euros e 

Quarenta Cêntimos) acrescido de IVA, valor relativo aos trabalhos a mais a preços 

contratuais, à empresa �Telhabel, SA� da empreitada de �CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - 2ª FASE�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
5 - APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) DA EMPREITADA 

�CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª FASE� 

� CONCURSO PÚBLICO Nº 01/06 DEEM � TRABALHOS A MAIS A PREÇOS 

ACORDADOS 

 

 

549 - Presente informação da D.E.E.M. com a refª MJ-46/09 datada de 20/07/2009, em que se 
propõe a aprovação da revisão de preços definitiva relativos aos trabalhos a mais a preços 
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acordados à empresa �Telhabel, SA� da empreitada de �CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - 2ª FASE� no valor de 340,54 � + IVA. 

 
A Câmara Municipal, concordando com a informação de refª MJ-46/09, que se anexa 

(Anexo 4) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera, ao 

abrigo do art.º 199.º do DL n.º 59/99 de 2 de Março e o DL n.º 6/2004 de 6 de Janeiro, 

aprovar o valor da revisão de preços definitiva de 340,54 � (Trezentos e Quarenta Euros 

Cinquenta e Quatro Cêntimos) acrescido de IVA, valor relativo aos trabalhos a mais a 

preços acordados, à empresa �Telhabel, SA� da empreitada de �CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - 2ª FASE�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

6 - EMPREITADA - �CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU 

JOAQUIM CORREIA� � CONC. PÚBLICO Nº 04/2007 - DEEM � APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS 
 

 

550 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/09/11 e data de 22/07/2009, em que se 

propõe a aprovação e adjudicação de trabalhos a mais no valor de 19.741,58 � + IVA e a 
aprovação de 24.788,02 � de trabalhos a menos à empresa �A Encosta, Construções, SA� da 
empreitada �Construção de Pavilhão de Exposições no Museu Joaquim Correia�. 
 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/09/11, que se anexa 

(Anexo 5) e se dá por reproduzida, delibera ao abrigo do artº nº 26º do Dec-Lei nº 59/99 

de 2 de Março aprovar e adjudicar trabalhos a mais a preços acordados no valor de 

5.834,45 � e os trabalhos a mais a preços contratuais no valor de 13.907,13 �, totalizando 

19.741,58 � +IVA sendo o seu prazo de execução de 25 dias à empresa �A Encosta, 

Construções, SA� da empreitada de �Construção de Pavilhão de Exposições no Museu 

Joaquim Correia�. 

Propõe-se ainda, de acordo com o disposto no art.º 45.º, n.º 3 do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 de 

Março, dispensar a realização do estudo previsto na parte final do n.º2 do mesmo preceito 

legal, por o valor acumulado dos trabalhos a mais excederem em 15% o valor do contrato 

de empreitada.  

 

Mais delibera aprovar a minuta do contrato, de acordo com o art.º 116.º, do Decreto � Lei 

n.º 59/99 de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

551 - 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 15,55 

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 

 
 
 

 

 
 
 
 


