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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada nos dias nove e 

treze (continuação) de Dezembro 

de dois mil e dez.    

 

 

 

 

Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e dez, 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; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 José Luís Marques de Sousa; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14:45 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Dr. Fernando Manuel da Costa Esperança Pereira comunicou, através de 

requerimento apresentado na reunião de hoje, a sua ausência entre os dias 09 e 12/12/2010, 

pelo que, nos termos do previsto no artº 79.º, n.º 1, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada com as devidas alterações pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a vaga foi 
preenchida pelo cidadão proposto pelo mesmo partido e imediatamente a seguir na ordem da 
lista da CDU � Coligação Democrática Unitária, Sr. José Luís Marques de Sousa. 
  

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. 24.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

2. REQ. N.º 2763/10 � PC N.º 108/02 � ALZIRA OLIVEIRA PEREIRA 
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3. REQ. N.º 1178/08 � PC N.º 52/04 � RUI LISBOA DA FONSECA, UNIPESSOAL, 

LDA. 

 
4. REQ. N.º 2666/10 � PC N.º 191/10 � FERNANDO JESUS FAZENDEIRO 

 
5. REQ. N.º 2537/10 � PC N.º 140/10 � MARIA ELISA TOMÉ PEREIRA 

 
6. REQ. N.º 2515/10 � PC N.º 214/10 � RUI MANUEL FERREIRA GOMES 

 
7. REQ. N.º 2694/10 � PC N.º 06/10 � MANUEL TERESO 

 
8. REQ. N.º 833/10 � PC N.º 255/09 � JOÃO PAULO OLIVEIRA SANTOS PINTO 

 
9. REQ. N.º 2716/10 � PC N.º 370/08 � CHRISTOPHE VINDEIRINHO 

 
10. REQ. N.º 2661/10 � PC N.º 424/02 � LEIRIFRAN � COMÉRCIO E 

ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, LDA. 

 
11. REQ. N.º 2715/10 � PC N.º 82/10 � ALBERTO MANUEL CARREIRA AMORIM 

 
12. REQ. N.º 2648/10 � PC N.º 158/10 � CARLA SOFIA FERREIRA GASPAR 

UNIPESSOAL, LDA. 

 
13. REQ. N.º 2714/10 � PC N.º 37/10 � PEDRO MIGUEL FERREIRA MELO 

 
14. REQ. N.º 2646/10 � PC N.º 254/08 � CATARINA RAQUEL MATIAS DUARTE 

 
15. REQ. N.º 931/10 � PC N.º 109/02 � MARIA ADELAIDE PEDROSA LUZ 

 
16. REQ. N.º 2480/10 � PC N.º 529/05 � ARMANDO BRÁS HELENO 

 
17. REQ. N.º 2571/10 � PC N.º 223/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS 

DO CENTRO, S.A. 

 
18. REQ. N.º 2573/10 � PC N.º 225/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS 

DO CENTRO, S.A. 

 
19. REQ. N.º 2574/10 � PC N.º 226/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS 

DO CENTRO, S.A. 

 
20. REQ. N.º 2747/10 � PC N.º 237/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS 

DO CENTRO, S.A. 

 
21. REQ. N.º 1114/08 � PC N.º 172/06 � PLASTESTE � PLÁSTICOS E TESTES, 

LDA. 

 

22. PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE PARA 2011. 
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23. ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA O 

ANO 2011. 

 

24. PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011 � 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

 

25. REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

26. ALUGUER DE 12 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À 

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

ADJUDICAÇÃO 

 

27. TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS À EMPRESA MUNICIPAL TUMG, 

EM, PARA O ANO DE 2011 (DE 03 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 

2011). ADJUDICAÇÃO 

 

28. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

CONTRATO DE GESTÃO 

 

29. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR VIRGINIA MARIA PEREIRA DINIS � 

PINHEIRO CAÍDO NA E.N. 242-1 MARINHA GRANDE/VIEIRA DE LEIRIA � 

PROPOSTA DE INDEFERIMENTO � AUDIÊNCIA PRÉVIA. 
 

30. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR PAULO JORGE DE JESUS MATOS � 

PINHEIRO CAÍDO NA E.N. 242-1 MARINHA GRANDE/VIEIRA DE LEIRIA � 

PROPOSTA DE INDEFERIMENTO � AUDIÊNCIA PRÉVIA. 

 

31. LICENÇA CORPORATIVA � PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES 

FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO PARA OS ANOS DE 2009 E 2010. 

 

32. RESUMO DE TESOURARIA 

 

33. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 







1 - 24.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
1029 - Presente proposta da 24ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
18ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 269.236,87 euros nos 
reforços e de 269.236,87 euros nas anulações; 
17ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 71.451,00 euros 
nos reforços, e de 71.451,00 euros nas anulações.  
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17ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 25.997,50 euros 
nos reforços, e de 69.112,50 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 24ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 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. 

 

 



 

 

Tendo em conta o pedido do Sr. Presidente, que foi aceite por todos, os pontos 22 e 23 da ordem 
do dia foram discutidos e votados imediatamente a seguir ao ponto 1. 
 
 



 
 
22 - PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE PARA 2011. 

 
 
1030 - 1 - O artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, doravante designada 
abreviadamente LVCR, introduziu a figura dos mapas de pessoal, como ferramenta de gestão 

que contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para 

desenvolvimento das respectivas actividades. 
 
2 - Neste sentido, tendo em consideração o plano de actividades para o ano de 2011, as 
competências das unidades orgânicas previstas no Regulamento de Organização dos Serviços 

desta autarquia, aprovado pela Assembleia Municipal, através da sua deliberação de 06 de 

Outubro de 2010 e sob proposta da Câmara deliberada em 02 de Setembro de 2010, e face às 

disponibilidades orçamentais, foi elaborado o mapa de pessoal onde foram previstos os postos 

de trabalho considerados necessários para o desenvolvimento das actividades municipais. 
  
3 � A presente proposta contém não só a descrição dos postos de trabalho mas o perfil de 

competências tendo em conta as exigências constantes dos referidos postos, consideradas 

essenciais para o profícuo desempenho da actividade/função a executar pelos trabalhadores. 
 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Marinha Grande, ao abrigo do artigo 64.º, n.º 6, 

alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, delibere propor à Assembleia Municipal que, nos termos do disposto na alínea o) 
do n.º 2 do artigo 53.º da referida Lei 169/99, de 18 de Setembro e artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do 
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Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de Setembro, a aprovação do mapa de pessoal para o ano de 2011 
(Anexo 1). 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 3 votos a favor, 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. António Santos e 3 votos contra dos Srs. Vereadores da CDU, tendo o Sr. 

Presidente feito uso do voto de qualidade, nos termos do previsto no art.º 89.º, n.º 2, da 

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

Janeiro. 

 

Os Srs. Vereadores da CDU proferiram a seguinte declaração de voto: 
 
�Aquando da apresentação do organograma da Câmara Municipal, os eleitos da CDU 

deliberaram expressar o seu voto favorável no pressuposto que poderia ser um instrumento de 

trabalho positivo na reorganização dos serviços. Apesar de diversas dúvidas sobre a proposta, 

nomeadamente a inexistência de subunidades orgânicas nas Divisões onde os Coordenadores 

Técnicos exercem actualmente funções, decidimos dar ao �executivo permanente� do PS, o 

benefício da dúvida e a possibilidade de implementarem um instrumento gestivo de 

fundamental importância no alcance da eficácia organizacional.
 
     

Posteriormente, tivemos conhecimento do despacho do Snr. Presidente da Câmara com as 

nomeações das diversas chefias de divisão em regime de substituição e agora a presente 

proposta do Mapa de Pessoal para 2011. 

Porque, quer as nomeações da responsabilidade do Snr. Presidente da Câmara, quer agora o 

Mapa de Pessoal que nos é proposto, consubstanciam a aplicação prática do organograma, 

torna-se evidente, com estas duas medidas, que os princípios que regem as decisões do 

�executivo permanente� do PS nada têm a ver com princípios de gestão e de eficácia 

organizacional, mas sobretudo com �princípios� de clientelismo político e partidário, numa 

demonstração clara de assumir o domínio absoluto da máquina autárquica. 

Sem pretendermos beliscar, muito pelo contrário, a competência de muitos dos técnicos 

nomeados, que por nós também o seriam, até porque só nos regem e sempre regeram os mais 

sãos princípios da competência, é sobremaneira preocupante a criação desta ou daquela 

Divisão para esta ou aquela pessoa em particular, bem como a nomeação de um técnico, 

qualificado é certo, para uma certa Divisão para a qual não tem o mínimo de qualificações 

académicas nem experiência profissional, talvez para que outro possa ser nomeado para uma 

outra Divisão. 

A transparência, o rigor e a procura da eficiência e da eficácia estão completamente ausentes 

no processo de nomeações e consequentemente no Mapa de Pessoal que nos é proposto. 

Além do mais, considerando o disposto no artº-22º do Orçamento de Estado para 2011, com o 

qual não concordamos mas que foi aprovado, entendemos, salvo melhor opinião devidamente 

fundamentada, que o Mapa de Pessoal para 2011, se encontra ferido de diversas ilegalidades. 

Como se pode propor a criação de diversos lugares quando a Lei que aprova o Orçamento de 

Estado, proíbe claramente novas admissões? 

Face ao exposto o nosso sentido de voto tem de ser negativo.� 
 
 
23 - ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO 

2011. 

 
 
1031 - O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à 

administração autárquica do disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, doravante 
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apenas designada por LVCR, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei n.º 
3-B/2010, de 28 de Abril, estabelece que os orçamentos das autarquias locais prevêem verbas 

destinadas a suportar os encargos previstos no n.º 1 do artigo 7.º da LVCR, a saber: 
a) Remunerações dos trabalhadores que se devam manter em exercício de funções; 
b) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e 

não ocupados nos mapas de pessoal aprovados e, ou, com as alterações do 

posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham em 

exercício de funções; 
c) Atribuição de prémios de desempenho. 

 
Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, compete ao 
órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos seguintes encargos: 

a) Com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados e, ou; 
b) Com as alterações de posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que 

se mantenham em exercício de funções; 
c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores. 

 
Em obediência ao preceituado no n.º 2 do artigo 7.º do citado Decreto-Lei, o órgão executivo 

fixa fundamentadamente, aquando da elaboração do orçamento, o montante máximo, com as 

desagregações necessárias dos encargos que o órgão se propõe suportar, bem como o universo 

das carreiras e categorias onde as alterações de posicionamento remuneratório na categoria 

podem ter lugar. 
 
Na proposta de orçamento das despesas correntes com pessoal para o ano de 2011, estão 

previstas verbas para o recrutamento necessário à ocupação de postos de trabalho previstos e 

não ocupados na proposta de mapa de pessoal para o próximo ano. 
 
Com a presente proposta de deliberação pretende-se que o órgão executivo fixe 

fundamentadamente o montante máximo com as desagregações necessárias dos encargos que o 

Município da Marinha Grande se propõe suportar, bem como, relativamente à alteração do 

posicionamento remuneratório (não obrigatório), o universo das carreiras e categorias onde as 

alterações do posicionamento remuneratório na categoria podem ter lugar. 
 
As soluções interpretativas homologadas por Sua Excelência o Secretário de Estado da 

Administração Local, comunicadas por ofício circular 601326, de 05 de Julho de 2010, 

uniformizam o entendimento que a deliberação que fixa os encargos a suportar com as 

alterações do posicionamento remuneratório, bem como o universo das carreiras e categorias 
onde essas alterações podem ter lugar, tem de ser necessariamente tomada aquando  da 

elaboração do orçamento e publicitada no prazo de 15 dias após o início da execução 

orçamental, não sendo susceptível de alteração em momento posterior à aprovação do 

orçamento. 
 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos do disposto 

das alíneas a) a c), n.º 2, do artigo 5º, conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, e artigo 13.º, 

todos do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, delibere aprovar e autorizar o 

seguinte: 

 
1. A afectação do montante de � 358.664,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e 

sessenta e quatro euros) para o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de 
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postos de trabalho previstos, e não ocupados, no Mapa de Pessoal a aprovar, nos termos 

a seguir especificados: 
 

Modalidade de relação 

jurídica de enprego 

público 

U. O.  Categoria 

N.º de 

postos de 

trabalho 

Despesa*           

(meses) 

a)   

Técnico superior (Área 

de Gestão)  
1 

 11021,50�                                

(6 meses)  

b)   DGF 

Técnico superior (Área 

de Contabilidade e 
Finanças)  

1 
 11021,50�                    

(6 meses)  

c)  

DJCP Técnico superior (Área 

de Direito)  
2 

 25747,75�                    

(7 meses)  

d)   

DCT Técnico superior (Área 

de Biologia)  
1 

 11021,50�                        

(6 meses)  

e)   

Contrato de trabalho por 
tempo indeterminado 

DEDIS Assistente Operacional          
(Área de Acção 

Educativa)  
25 

 81019,75�                           

(4 meses)  

Totais 30        139.832,00 �  

     
* Incluí vencimento, subsídios de férias e Natal, subsídio de refeição, contribuições à SS e seguro 

a) Principais funções a desempenhar: Instrução de procedimentos necessários à captação de meios financeiros, fundos 
comunitários e outros; preparação e gestão de processos de candidatura a financiamento externo. 

b) Principais funções a desempenhar: Área de Património, designadamente inventariação, reconciliação físico contabilística; 

abate de  bens e cálculo de amortizações. 

c) Principais funções a desempenhar: Realização de  estudos e outros trabalhos de natureza jurídica; elaboração de 

pareceres; instrução e acompanhamento  de processos de expropriação; instrução de processos de contra-ordenação e 
cobrança coerciva de dívidas. 

d) Principais funções a desempenhar: Promoção e dinamização do turismo de natureza e do turismo ambiental do concelho; 

acompanhamento das actividades relacionadas com o Museu Nacional da Floresta. 

e) Principais funções a desempenhar: Funções de apoio geral nos estabelecimentos de educação nomeadamente, limpeza, 

arrumação e conservação das instalações, apoio nos bares, cantinas e transportes escolares. 

     

Modalidade de relação 

jurídica de enprego 

público 

U. O.  Cargo 

N.º de 

postos de 

trabalho 

Despesa                       

(6 meses) 

DGF 1 21.832,00 � 
DGR 1 21.832,00 � 

DCCM 1 21.832,00 � 

DJCP 1 21.832,00 � 

DUL 1 21.832,00 � 
DEDIS 1 21.832,00 � 
DCT 1 21.832,00 � 
DOP 1 21.832,00 � 

DOEM 1 21.832,00 � 

Nomeação em comissão de 

serviço                             
(para preenchimento dos lugares de 

chefia das novas unidades orgânicas) 

DASUP 

Cargo de direcção 

intermédia de 2.º grau - 
Chefe de Divisão  

1 21.832,00 � 
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Totais 10 218.320,00 � 

* Incluí vencimento, subsídios de férias e Natal, subsídio de refeição, contribuições à CGA e seguro 

 

2. A não afectação de quaisquer verbas para alteração do posicionamento remuneratório 

na categoria dos trabalhadores, que se mantiverem em exercício de funções, pelas 

seguintes razões: 
I. Não existem trabalhadores em condições de beneficiar de alteração obrigatória para 

a posição remuneratória seguinte àquela em que se encontram, por não reunirem 

ainda os 10 pontos nas avaliações do seu desempenho referido às funções exercidas 

durante o posicionamento remuneratório em que se encontram, conforme prevê o n.º 

6 do artigo 47.º da LVCR; 
II. Tendo em atenção a actual conjuntura económica e a necessidade de contenção 

orçamental, a não previsão de verba incorpora uma forma de minimizar o impacto 

decorrente da despesa pública; 
III. Na senda deste entendimento, a proposta do Orçamento de Estado para 2011, no seu 

artigo 22.º, prevê a proibição de alterações de posicionamento remuneratório e 

atribuição de prémios de desempenho.  
3. Não afectação de verba para prémios de desempenho, pelos motivos invocados em II. e 

III. do número anterior. 
 
Mais delibera que a presente proposta integre os Documentos Previsionais para o ano 

2011. 

 

A deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 1 abstenção do Sr. Vereador 

Dr. António Santos e 3 votos contra dos Srs. Vereadores da CDU, tendo o Sr. Presidente 

feito uso do voto de qualidade, nos termos do previsto no art.º 89.º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, 

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

 

 



 

 

Terminada a discussão e votação dos pontos 22 e 23 da ordem do dia, a reunião continuou 

retomando a ordem previamente estabelecida. 
 
Contudo, antes de prosseguir, o Sr. Presidente solicitou a discussão e votação de alguns assuntos 

não incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi por todos aceite. 
 
Relativamente aos processos de obras particulares, e tendo em conta a presença na reunião do 

Chefe da respectiva unidade orgânica, o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho solicitou que seja 
feito um balanço de final de ano, para se saber se as metas propostas foram ou não cumpridas. 
 
Na sequência deste pedido, o Chefe da DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, 

distribuiu a todos os membros do executivo um exemplar do modelo do inquérito de Avaliação da 

Satisfação do Munícipe � 2010, relativo aquela Divisão, e que decorre até final de Dezembro de 

2010. 
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2 - REQ. N.º 2763/10 � PC N.º 108/02 � ALZIRA OLIVEIRA PEREIRA 

 
 
Processo retirado da ordem do dia, por haver documentos que necessitam da assinatura da 
titular. 
 
 
3 - REQ. N.º 1178/08 � PC N.º 52/04 � RUI LISBOA DA FONSECA, UNIPESSOAL, 

LDA. 

 
 
1032 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício de 

Habitação e Comércio/Serviços, composto por cave, rés-do-chão, 1.º e 2.º andares e piso 

recuado, a levar a efeito num prédio urbano localizado no Gaveto das Ruas Dr. Pedro Viana e 

das Flores e Travessa das Flores, em plena Área do Centro Tradicional da Marinha Grande, 

dispondo do seguinte antecedente: 
Pedido de Informação Prévia n.º 1360/95, em nome de Belmira Gândara Faria C. Feliciano, 

relativo à Viabilidade de Construção de Edifício, presente em Reunião de Câmara realizada em 

01/02/1996, transcrevendo-se a respectiva Deliberação: 

�� 

Relativamente ao pedido de V.Exa em epígrafe, informo que esta Câmara Municipal em sua reunião de 

01/02/1996 deliberou: 
Informar o seguinte: 

Actualmente, com o P.D.M. em vigor, para esta área da cidade, deverão seguir-se as seguintes disposições e 

parâmetros urbanísticos: 

a) Na reconstrução ou renovação dos edifícios, bem como na edificação nos lotes livres da malha edificada, a 

cércea a observar não pode em caso algum exceder as cérceas existentes ou predominantes num raio de 50 

metros dentro da área do centro tradicional; 

b) A reconstrução, a renovação de edifícios, bem como a edificação nos lotes livres da malha edificada ficara 

condicionada a capacidade de suporte das infra-estruturas disponíveis (existentes ou a criar), designadamente no 

que respeita a estrutura viária, estacionamentos e parqueamentos, redes de águas e esgotos, pelo que o 

licenciamento daquelas obras será sempre precedido de parecer técnico dos Serviços da Câmara, devidamente 

fundamentado; 

c) Em qualquer obra de reconstrução, renovação ou edificação em lotes livres da malha urbana edificada, os 

alinhamentos a respeitar, na ausência de Plano de Pormenor devidamente aprovado, serão os que resultarem de 

deliberação da Câmara Municipal com base em parecer técnico dos Serviços da Câmara Municipal, devidamente 

fundamentado; 

d) A ocupação do interior dos quarteirões e a abertura de novos arruamentos apenas será permitida se tal 

resultar de Plano de Pormenor aprovado, ou, na ausência deste, de um estudo de conjunto; 

e) Quando a reconstrução ou renovação abranger mais de um edifício no mesmo quarteirão e no plano de 

alinhamento do arruamento, esta devera ser objecto de um Plano de Pormenor para o conjunto do quarteirão, ou, 

na ausência deste, de um estudo de conjunto; 

f) Serão obrigatoriamente mantidos os espaços verdes públicos e privados existentes, salvo se outra orientação 

resultar de Plano de Pormenor devidamente aprovado, ou na ausência deste, de deliberação da Câmara 

Municipal, com base em parecer técnico dos seus Serviços devidamente fundamentado; 

g) A alteração do uso de parte ou do todo do edifício ficara condicionada a capacidade de suporte da malha 

urbana para as transformações daí decorrentes (acessos e estacionamento) e a garantia da qualidade de vida; 

h) Não e permitida a construção de anexos (garagens, arrecadações e outras actividades complementares da 

habitação nos logradouros dos lotes). 

Mais deliberou informar que, em face do acima exposto se considera viável uma intervenção no terreno 

assinalado, mas que considere alinhamentos de referência existentes no local, dando preferência a valorização da 

envolvente, com intuito de reabilitar a imagem urbana do centro tradicional da Marinha Grande. 

Com base na alínea e) supra citada, devera apresentar estudo prévio que considere o enquadramento e a 

integração urbana e com estudo de volumetria, de modo a permitir avaliar com o rigor possível, o impacto visual 

na envolvente. 
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Tal estudo devera contemplar um máximo de 3 pisos, bem como alinhamentos de fachada que não sejam 

susceptíveis de ferir irremediavelmente os planos marginais que caracterizam o tecido urbano existente.  

Em todo o caso, devera ser observado o cumprimento do R.G.E.U., R.M.E.U. e demais normas e regulamentos 

aplicáveis, e instruir processo de licenciamento nos termos do Decreto-Lei 445/91, de 20/11, com as alterações 

dadas pelo Decreto-Lei 250/94 de 15/10. 

�� 

 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do Projecto de Arquitectura, 
com determinadas condições. 
 

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

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

seis meses a contar da data da notificação, dos seguintes elementos: 

1. Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

2. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização da obra, nomeadamente passeios na envolvente ao prédio, junto da Rua Dr. 

Pedro Viana e Travessa das Flores, bem como o remate da calçada em paralelos, junto 

à Travessa das Flores. 

3. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários seja efectuada de acordo 

com a legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 

04/09, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

implantação, sendo que o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra é 

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

utilização (autorização de utilização). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 2666/10 � PC N.º 191/10 � FERNANDO JESUS FAZENDEIRO 

 
 
1033 - Presente Pedido de Licenciamento e de Comunicação Prévia referentes à obra de 

Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação e à Operação de Destaque de 

Parcela, a levar a efeito num prédio rústico localizado em Pinhal Manso, Lugar de Pilado, 
Freguesia de Marinha Grande.   
  
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do Projecto de Arquitectura e 

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

Câmara deliberou: 

1. Deferir a aprovação do respectivo Projecto de Arquitectura, com os seguintes 

condicionalismos: 
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a) Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 

20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/10, de 30/03. 

b) Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários 

em consequência da realização da obra, nomeadamente passeio na extensão total 

do prédio confinante com a Rua do Pinhal Manso, com a largura de 2,25m, sendo o 

alinhamento e materiais definidos no local pelos respectivos serviços camarários. 

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

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

de 06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 

04/09, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

d) Os muros de vedação a construir junto da via pública e entre estremas, deverão 

observar o disposto no art. 18.º do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande, nomeadamente: 

i) Serem executados em alvenaria ou betão armado, rebocados e pintados; 

ii) O muro de vedação confinante com a via pública não poderá exceder a altura 

de 0,80m acima da cota do passeio fronteiro, podendo ser encimado por 

elementos gradeados, ou sebes vivas, desde que, no seu cômputo geral, não 

exceda o valor máximo de 1,50m; 

iii) Os muros de vedação entre estremas não poderão exceder 2,00m de altura, a 

contar da cota natural mais elevada dos terrenos que vedam. 

e) Aquando do início da construção, após abertura das fundações, deverá o 

requerente solicitar a deslocação dos Serviços da Fiscalização à obra, para 

verificação da sua implantação, sendo que o registo dessa deslocação no respectivo 

livro de obra é imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da 

respectiva licença de utilização (autorização de utilização). 

2. Autorizar a Operação de Destaque pretendida, no cumprimento das condições 

expressas no n.º 4 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, sendo que a respectiva Certidão de 

Destaque a emitir para efeitos de registo predial, nos termos do n.º 9 daquele diploma, 

deverá fazer referência à inscrição do ónus de não fraccionamento das parcelas 

resultantes do destaque, por um período de 10 anos contados da data do destaque, nos 

termos do n.º 6 e n.º 7 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, sem o que não poderá ser licenciada 

qualquer obra de construção nessas parcelas. 

 

Deliberou ainda informar o requerente que deve possuir título de utilização de recursos 

hídricos a emitir pela respectiva ARH � Administração da Região Hidrográfica, referente 

ao poço existente, caso o meio de extracção para captação de água instalado ou a instalar 

exceda os 5cv, nos termos do disposto no art. 62.º da Lei n.º 58/2005, de 29/12, devendo 

requerer junto da entidade competente o respectivo título de utilização, nos termos do 

disposto no art. 89.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05 e Decreto-Lei n.º 137/2009, 

de 08/06, instruído com os elementos definidos na Portaria n.º 1450/2007, de 12/11. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 2537/10 � PC N.º 140/10 � MARIA ELISA TOMÉ PEREIRA 
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1034 - Presente Pedido de Licenciamento e de Comunicação Prévia referentes à obra de 

Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação e à Operação de Destaque de 

Parcela, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua Isabel Valgrande Parracho, Lugar 
de Talhões, Freguesia de Vieira de Leiria.    
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do Projecto de Arquitectura e 

da Operação de Destaque pretendidos, com determinadas condições. 
 

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

Câmara deliberou: 

1. Deferir a aprovação do respectivo Projecto de Arquitectura, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 

20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/10, de 30/03. 

b) Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários 

em consequência da realização da obra, nomeadamente passeio na extensão total 

do prédio confinante com a Rua Isabel Valgrande Parracho, sendo a sua largura, 

alinhamento e materiais definidos no local pelos respectivos serviços camarários. 

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

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

de 06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 

04/09, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

d) Os muros de vedação a construir junto da via pública e entre estremas, deverão 

observar o disposto no art. 18.º do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande, nomeadamente: 

i) Serem executados em alvenaria ou betão armado, rebocados e pintados; 

ii) O muro de vedação confinante com a via pública não poderá exceder a altura 

de 0,80m acima da cota do passeio fronteiro, podendo ser encimado por 

elementos gradeados, ou sebes vivas, desde que, no seu cômputo geral, não 

exceda o valor máximo de 1,50m; 

iii) Os muros de vedação entre estremas não poderão exceder 2,00m de altura, a 

contar da cota natural mais elevada dos terrenos que vedam. 

e) Aquando do início da construção, após abertura das fundações, deverá o 

requerente solicitar a deslocação dos Serviços da Fiscalização à obra, para 

verificação da sua implantação, sendo que o registo dessa deslocação no respectivo 

livro de obra é imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da 

respectiva licença de utilização (autorização de utilização). 

2. Autorizar a Operação de Destaque pretendida, no cumprimento das condições 

expressas no n.º 4 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, sendo que a respectiva Certidão de 

Destaque a emitir para efeitos de registo predial, nos termos do n.º 9 daquele diploma, 

deverá fazer referência à inscrição do ónus de não fraccionamento das parcelas 

resultantes do destaque, por um período de 10 anos contados da data do destaque, nos 

termos do n.º 6 e n.º 7 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, sem o que não poderá ser licenciada 

qualquer obra de construção nessas parcelas. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 2515/10 � PC N.º 214/10 � RUI MANUEL FERREIRA GOMES 

 
 
1035 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração/Ampliação de uma Moradia 

Unifamiliar existente, edificada no Lote n.º 1 do Loteamento Urbano titulado pelo Alvará de 

Loteamento n.º 21/81, de 18/03, concedido a João Domingos Godinho Salgueiro, localizado na 

Rua Fernando Nunes Duarte, Lugar do Engenho, Freguesia da Marinha Grande, dispondo do 
seguinte antecedente: 
Processo de Licenciamento n.º 970/02, em nome de Rui Manuel Ferreira Gomes, relativo à 

obra de Construção de uma Moradia Unifamiliar, à qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 715/03, de 28/11 e n.º 237/07, de 17/12, dispondo de Licença de Utilização n.º 

45/08, de 21/04. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do Projecto de Arquitectura, 
com determinadas condições. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos das especialidades, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 

2. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art. 25.º do 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande 

(Regulamento n.º 449/10, de 17/05), �Toda e qualquer edificação destinada a habitação, 

comércio e ou serviços, cuja profundidade medida a partir da sua fachada fronteira ao 

espaço público confinante, seja superior a 30m.�, é considera geradora de um impacte 

semelhante a uma operação de loteamento. 

Assim, nos termos do n.º 5 do art. 57.º, conjugado com os artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, não 

havendo lugar a quaisquer cedências destinadas à implantação de espaços verdes e 

equipamentos de utilização colectiva, o proprietário ficará obrigado ao pagamento de 

uma compensação ao município, calculada nos termos do disposto no art. 127.º do RMEU 

em vigor, face à pretensão de ampliação da edificação, sob o acréscimo de 53,00m2 de 

área bruta de construção.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 2694/10 � PC N.º 06/10 � MANUEL TERESO 
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1036 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração/Ampliação de 

uma Edificação existente, localizada no Beco da Rua dos Poços, Lameira da Embra, Freguesia 

de Marinha Grande, dispondo dos seguintes antecedentes: 
Processo de Licenciamento n.º 803/71, em nome de Manuel Tereso, relativo à obra de 

Construção de uma Moradia Bifamiliar, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção 

n.º 704/71, de 28/10. 
Processo de Licenciamento n.º 409/72, em nome de Manuel Tereso, relativo à obra de 

Construção de Anexo para Arrumos, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

357/72, de 19/05. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do Projecto de Arquitectura, 

com determinadas condições. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos das especialidades, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 

2. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 833/10 � PC N.º 255/09 � JOÃO PAULO OLIVEIRA SANTOS PINTO 

 
 
1037 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Muros de Vedação 

a levar a efeito num prédio rústico localizado no Lugar de Brejo de Água, Freguesia de Moita. 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projecto de Estabilidade, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, ou 

Termo de Responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado, relativo à 

execução dos elementos estruturais previstos. 

2. Apresentação, em igual período, de Certidão emitida pela Conservatória do Registo 

Predial, com actualização da referência da confrontação a Poente com Arruamento 

Público (Rua D. Dinis). 

3. O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, podendo 

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

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

Edificações Urbanas. Deverá ser executado de forma a distar 5,50m em relação ao eixo 

do arruamento confinante. 

4. Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 1,80m, 

contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante com o 
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espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão até 1,50m, 

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

3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

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

consequência da realização da obra. 

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

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

implantação e alinhamento, tornando-se imprescindível o registo dessa deslocação no 

respectivo livro de obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 2716/10 � PC N.º 370/08 � CHRISTOPHE VINDEIRINHO 

 

 

1038 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Remodelação de 

Centro Comercial existente, localizado no piso de cave de um edifício de habitação e comércio, 

situado na Rua Diogo Stephens, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

01/10/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação.  
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

consequência da realização da obra. 

2. Cumprimento dos condicionalismos referidos no parecer emitido pelo emitido pelo 

Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral II da Administração Regional de Saúde 

do Centro, I.P., que se transcreve: 
 �� 
1. O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Decreto-

Lei n.º 243/86, de 20/08, a Portaria n.º 987/93, de 06/10, o Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11, o 

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08 e demais legislação em vigor. 

2. A ventilação artificial, referida na memória descritiva e plantas, na atmosfera de trabalho deve 

assegurar um caudal médio mínimo de ar fresco e puro de 30m3 por hora e por trabalhador. 

...� 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Deverá submeter à apreciação da Autoridade Nacional de Protecção Civil as Medidas 

de Autoprotecção, até 30 dias anteriores à entrada em utilização da actividade, 

conforme o art. 34.º do Decreto-Lei n.º 220/08, de 12/11. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 2661/10 � PC N.º 424/02 � LEIRIFRAN � COMÉRCIO E 

ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, LDA. 

 
 
1039 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de um Posto de 
Abastecimento de Combustíveis, levada a efeito num prédio urbano localizado na E.N. 242 � 
Km 8500, Lugar de Albergaria, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de 

Licença de Construção n.º 862/02, de 20/12. 
 
Presentes Pedido de Alterações ao Posto de Abastecimento de Combustíveis anteriormente 

aprovado, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião 

de Câmara realizada em 30/10/2008. 
 
Presente parecer favorável emitido pela Autoridade Nacional da Protecção Civil, relativamente 

ao Projecto de Segurança Contra Risco de Incêndio. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação.  
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

consequência da realização da obra. 

2. Apresentação do termo de responsabilidade do técnico autor do Projecto de 

Estabilidade do edifício de apoio, conforme o Anexo I da Portaria 1110/01, de 19/09. 

3. Cumprimento dos condicionalismos referidos no parecer emitido pelo emitido pelo 

Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral II da Administração Regional de Saúde do 

Centro, I.P., que se transcreve: 

�� 

1 � Devem ser postos à disposição dos trabalhadores vestiários com armários individuais, 

que lhes permitam mudar guardar o vestuário que não seja usado durante o trabalho. 

2 � O estabelecimento deverá ser dotado de um espaço próprio ou de um armário fechado 

e devidamente identificado, para a colocação de materiais e utensílios de limpeza. 

�� 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada nos dias 09 e 13/12/2010 

Acta n.º 30 

 

 18 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto no n.º 3 do art. 6.º do Decreto-Lei 267/02, de 26/11, republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30/11, a fiscalização do cumprimento do regulamento de 

construção e exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis, localizados nas 

redes viárias regional e nacional, é da competência da Direcção Regional de Economia 

do Ministério da Economia, pelo que, para a obtenção da respectiva Licença de 

Utilização, deverá submeter a parecer daquela entidade, as alterações levadas a efeito 

no referido posto de abastecimento. 

3. Após a conclusão da obra, deverá solicitar ao DRE-ME, vistoria final às referidas 

instalações, para que aquela entidade possa averiguar se a mesmas reúnem condições 

para a concessão da respectiva licença de exploração. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 2715/10 � PC N.º 82/10 � ALBERTO MANUEL CARREIRA AMORIM 

 
 
1040 - Presente Pedido de Licenciamento e de Comunicação Prévia referentes à obra de 

Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação e à Operação de Destaque de 

Parcela, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua da Ribeira, Lugar de Amieirinha, 

Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 28/10/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação.  
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

pintados, com as seguintes características: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

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

06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09, e 

pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 
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3. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra, nomeadamente passeio na extensão total do 

prédio confinante com a Rua da Ribeira, cujo alinhamentos, materiais e dimensões 

deverão ser definidos no local pelos serviços camarários.  

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

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

implantação, sendo que o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra é 

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Deverá possuir título de utilização de recursos hídricos a emitir pela respectiva ARH � 

Administração da Região Hidrográfica, referente ao poço existente, caso o meio de 

extracção para captação de água instalado ou a instalar exceda os 5cv, nos termos do 

disposto no art. 62.º da Lei n.º 58/2005, de 29/12, devendo requerer junto da entidade 

competente o respectivo título de utilização, nos termos do disposto no art. 89.º do 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05 e Decreto-Lei n.º 137/2009, de 08/06, instruído 

com os elementos definidos na Portaria n.º 1450/2007, de 12/11. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 2648/10 � PC N.º 158/10 � CARLA SOFIA FERREIRA GASPAR 

UNIPESSOAL, LDA. 

 
 
1041 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Instalação de um Estabelecimento 

Comercial Destinado a Centro de Estética, a levar a efeito na Fracção A de um prédio urbano 

localizado na Avenida 1.º de Maio, Freguesia de Marinha Grande, dispondo do seguinte 

antecedente: 
Processo de Licenciamento n.º 1257/80, em nome de Construções Felizardo e Neto, Lda., 

relativo à obra de Construção de Edifício Habitacional, à qual foi atribuído Alvará de Licença 

de Construção n.º 659/81, de 03/07, dispondo a Fracção A da Licença de Utilização n.º 294/05, 

de 07/12, destinada a comércio. 
 
Presente Projecto de Arquitectura dispondo de informações técnicas dos serviços, referindo a 

conformidade da pretensão com normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a 

aprovação do referido projecto, com determinadas condições. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação.  
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de termo de responsabilidade do técnico autor do Projecto de 

Condicionamento Acústico, indicando as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, conforme o Anexo I do 22.º da Portaria n.º 232/2008, de 11/03. 

2. Apresentação de termo de responsabilidade subscrito pelo autor do Projecto de ITED, 

nos termos do disposto no art. 22.º da Portaria n.º 232/2008, de 11/03 e respectivo 

Anexo I. 

3. Apresentação de declaração do técnico responsável pelo Projecto de ITED, passada 

pela respectiva associação, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do 

art. 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/10, de 30/03. 

4. Apresentação de Projecto da Rede de Gás, devidamente aprovado por entidade 

licenciadora competente. 

5. Dotação de iluminação artificial e renovação de ar nos compartimentos interiores, 

adaptadas ao exercício das funções inerentes a cada um dos espaços, em cumprimento 

do Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos 

Comerciais, de Escritório e Serviços, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 243/86, de 20/08. 

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

consequência da realização da obra, nomeadamente no que se refere à execução de 

rampa de acesso a pessoas com mobilidade condicionada. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 259/07, de 17/07, antes da 

emissão da autorização de utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia 

à Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação 

e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, 

elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à Portaria n.º 

790/07, de 23/07, na qual se responsabiliza que o estabelecimento cumpre todos os 

requisitos adequados ao exercício da actividade. 

2. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

3. A �afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, industrial, 

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

quando visíveis ou perceptíveis do espaço público�, ficam sujeitas a licenciamento, no 

âmbito do regime previsto no Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público com Equipamento Mobiliário Urbano do Município da Marinha Grande. 

4. Deverá ser dado cumprimento do preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 2714/10 � PC N.º 37/10 � PEDRO MIGUEL FERREIRA MELO 

 
 
1042 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Edifício existente, 

destinado à Instalação de Estabelecimento de Restauração e Bebidas e Alojamento Local, 

localizado na Rua Adolfo Leitão, S. Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de 
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Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 15/07/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação.  
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Cumprimento dos condicionalismos referidos no parecer emitido pelo emitido pelo 

Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral II da Administração Regional de Saúde 

do Centro, I.P., que se transcreve: 
�� 
O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008, de 27 de Novembro, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril, D.L. n.º 

243/86, de 20 de Agosto e a Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, nomeadamente: 

- O estabelecimento deve estar dotado, de equipamentos que permitam assegurar, a separação dos resíduos 

na origem de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras (n.º 4 do art. 4.º do DR n.º 20/2008); 

- O sistema de climatização, caso exista, deve ser regulado no sentido de estabilizar a temperatura média do 

ambiente a cerca de 22ºC, admitindo-se uma variação negativa ou positiva de 3ºC, devendo o equipamento 

manter-se em bom estado de higiene e conservação (n.º 6 do art. 4.º do DR n.º 20/2008); 

- O estabelecimento deve dispor de ventilação mecânica adequada e suficiente, especialmente nas zonas da 

cozinha, copa suja e despensas/armazéns. Os sistemas de ventilação devem ser construídos de forma a 

proporcionar um acesso fácil aos filtros e a outras partes que necessitem de limpeza ou de substituição; 

- O lavatório da instalação sanitária do pessoal deve ser provido de torneira com sistema de accionamento 

de água não manual (n.º 2 do art. 7.º do DR n.º 20/2008); 

- As janelas e outras aberturas que puderem abrir para o exterior, devem estar equipadas, sempre que 

necessário, com redes de protecção contra insectos, facilmente removíveis para limpeza (alínea d) do n.º 1 

do Capítulo II do Anexo II, do Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril); e 

- Por motivos de segurança e melhor funcionamento, recomenda-se que as portas de acesso à cozinha e à 

copa suja sejam retiradas. 

�� 

2. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto no n.º 4 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/07, de 19/06, após 

emissão da Autorização de Utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia 

à Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação 

e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/07, de 17/07. 

3. Deverá apresentar o formulário de registo de Estabelecimento de Alojamento Local, 

como requerimento autónomo do presente processo de licenciamento, devidamente 

instruído com os elementos previstos na Portaria n.º 517/08, de 25/06, após emissão do 

título de utilização referente à actual operação urbanística. 
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4. Deverá submeter à apreciação da Autoridade Nacional de Protecção Civil, as Medidas 

de Autoprotecção, até 30 dias anteriores à entrada em utilização da actividade, 

conforme o art. 34.º do Decreto-Lei n.º 220/08, de 12/11. 

5. A �afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, industrial, 

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

quando visíveis ou perceptíveis do espaço público�, ficam sujeitas a licenciamento, no 

âmbito do regime previsto no Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público com Equipamento Mobiliário Urbano do Município da Marinha Grande. 

6. Deverá ser dado cumprimento do preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 2646/10 � PC N.º 254/08 � CATARINA RAQUEL MATIAS DUARTE 

 
 
1043 - Presente Processo de Licenciamento n.º 254/08, de 14/07, referente à obra de 

Construção de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação, levado a efeito num prédio urbano 

localizado na Rua da Fábrica, Lugar de Pilado, Freguesia de Marinha Grande, à qual 

correspondeu a emissão do Alvará de Obras de Construção n.º 215/09, de 27/11, com termo em 

17/11/2011. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e das Especialidades 

anteriormente aprovados (Redes de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais), 

devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e 

para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Alterações 

apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se mostrem necessários em consequência da realização da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 931/10 � PC N.º 109/02 � MARIA ADELAIDE PEDROSA LUZ 

 
 
1044 - Presente Processo de Licenciamento n.º 109/02, de 31/01, referente à obra de 

Construção de Edifício Habitacional e Anexos, levada a efeito em parcela destacada de um 

prédio rústico localizado no Lugar de Areia Vermelha, Freguesia de Vieira de Leiria, a coberto 
do Alvará de Obras de Construção n.º 83/2003, de 13/02, tendo como condicionalismo da 

execução das infra-estruturas de suporte necessárias à referida edificação.  
 
Presente Garantia Bancária n.º 02/360/00896, do Banco BPI, S.A., datada de 26/12/2002, no 
montante inicial de � 19.635,41 (dezanove mil, seiscentos e trinta e cinco euros e quarenta e um 

cêntimos), libertada em 90% por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 
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02/07/2009, pelo facto das referidas Obras de Urbanização terem sido recepcionadas 
provisoriamente. 
 
Presente requerimento n.º 931/10, de 22/04, pelo qual é solicitada a substituição da referida 

garantia bancária, por depósito caução de igual valor nos Cofres da Tesouraria da Câmara 

Municipal, dispondo de parecer técnico dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 

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

Câmara deliberou deferir o pedido relativo à substituição da Garantia Bancária n.º 

02/360/00896, do Banco BPI, S.A., datada de 26/12/2002, actualmente no montante de � 

1.963,54 (mil novecentos e sessenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos), por igual 

valor a depositar nos Cofres da Tesouraria da Câmara Municipal.  

 

Mais deliberou mandar comunicar ao Banco BPI, S.A. o cancelamento da referida 

garantia bancária, logo que se mostre efectuado o depósito do mesmo valor, nos Cofres da 

Tesouraria da Câmara Municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 2480/10 � PC N.º 529/05 � ARMANDO BRÁS HELENO 

 
 
1045 - Presente Processo de Licenciamento n.º 529/05, de 19/07, referente à obra de 

Construção de Edifício Habitacional, Garagens e Muros de Vedação, levada a efeito num 

prédio localizado na Rua do Cotovelo, Lugar de Casal Galego, Freguesia de Marinha Grande, a 
coberto do Alvará de Obras de Construção n.º 219/2008, de 27/10, tendo como 

condicionalismo da execução das infra-estruturas de suporte necessárias à referida edificação.  
 
Presente Garantia Bancária n.º 343145, do Banco Espírito Santo, S.A., datada de 25/07/2008, 
no montante inicial de � 4.678,90 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito euros e noventa 

cêntimos), libertada em 90% por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

14/10/2010, pelo facto das referidas Obras de Urbanização terem sido recepcionadas 

provisoriamente. 
 
Presente requerimento n.º 2480/10, de 25/10, pelo qual é solicitada a substituição da referida 

garantia bancária, por depósito caução de igual valor nos Cofres da Tesouraria da Câmara 

Municipal, dispondo de parecer técnico dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 

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

Câmara deliberou deferir o pedido relativo à substituição da Garantia Bancária n.º 

343145, do Banco Espírito Santo, S.A., datada de 25/07/2008, actualmente no montante de 

� 467,89 (quatrocentos e sessenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos), por igual valor a 

depositar nos Cofres da Tesouraria da Câmara Municipal.  

 

Mais deliberou mandar comunicar ao Banco Espírito Santo, S.A. o cancelamento da 

referida garantia bancária, logo que se mostre efectuado o depósito do mesmo valor, nos 

Cofres da Tesouraria da Câmara Municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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17 - REQ. N.º 2571/10 � PC N.º 223/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS DO 

CENTRO, S.A. 

 
 
1046 - Presente Pedido de Ocupação de Via Pública para execução de trabalhos em subsolo, 

referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em oito metros de tapete, a 

realizar na Rua da Vieira, n.º 32 - Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de parecer 
técnico da Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 

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

Câmara deliberou deferir o Pedido de Ocupação de Via Pública para execução trabalhos 

em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em oito 

metros de tapete, a realizar na Rua da Vieira, n.º 32 - Passagem, Freguesia de Vieira de 

Leiria, por um período mínimo de 1 mês, devendo a vala e respectivo pavimento serem 

repostos nas devidas condições de forma a evitar abatimentos futuros, devendo, ainda, ser 

salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas 

nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 2573/10 � PC N.º 225/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS DO 

CENTRO, S.A. 

 
 
1047 - Presente Pedido de Ocupação de Via Pública para execução de trabalhos em subsolo, 

referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em oito metros de tapete e dois 

metros de calçada, a realizar na Avenida José Gregório, n.º 81, Freguesia de Marinha Grande, 

dispondo de parecer técnico da Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais, a enquadrar 
devidamente a pretensão. 
 

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

Câmara deliberou deferir o Pedido de Ocupação de Via Pública para execução trabalhos 

em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em oito 

metros de tapete e dois metros de calçada, a realizar na Avenida José Gregório, n.º 81, 

Freguesia de Marinha Grande, por um período mínimo de 1 mês, devendo ser assegurada 

recolocação do pavimento nas devidas condições, bem como ser salvaguardadas todas as 

normas de segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 

88.º e 89.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 

Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 2574/10 � PC N.º 226/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS DO 

CENTRO, S.A. 
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1048 - Presente Pedido de Ocupação de Via Pública para execução de trabalhos em subsolo, 

referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em sete metros de tapete, a 

realizar na Rua Luciano Migueis, n.º 29, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de parecer 

técnico da Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 

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

Câmara deliberou deferir o Pedido de Ocupação de Via Pública para execução trabalhos 

em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em sete 

metros de tapete, a realizar na Rua Luciano Migueis, n.º 29, Freguesia de Marinha 

Grande, por um período mínimo de 1 mês, devendo ser assegurada a boa compactação da 

vala e reposição do pavimento, bem como ser salvaguardadas todas as normas de 

segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 2747/10 � PC N.º 237/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS DO 

CENTRO, S.A. 

 
 
1049 - Presente Pedido de Ocupação de Via Pública para execução de trabalhos em subsolo, 

referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, num metro de tapete, a realizar 

na Rua dos Vidreiros, n.º 31, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de parecer técnico da 

Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais, a enquadrar devidamente a pretensão. 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir o Pedido de Ocupação de Via Pública para execução trabalhos 

em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, num metro 

de tapete, a realizar na Rua dos Vidreiros, n.º 31, Freguesia de Vieira de Leiria, por um 

período mínimo de 1 mês, devendo ser assegurada a boa compactação da vala e reposição 

do pavimento betuminoso, bem como ser salvaguardadas todas as normas de segurança, 

quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - REQ. N.º 1114/08 � PC N.º 172/06 � PLASTESTE � PLÁSTICOS E TESTES, LDA. 

 
 
1050 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Unidade Industrial 

existente, localizada no Lote 29 da Zona Industrial da Marinha Grande, Freguesia de Marinha 
Grande, dispondo dos seguintes antecedentes: 
Processo de Licenciamento n.º 1591/95, em nome de PLASTESTE � PLÁSTICOS E TESTES, 

LDA., relativo à obra de Construção de Unidade Industrial, à qual correspondeu a emissão do 

Alvará de Licença de Obras de Construção n.º 539/96, de 06/08 e Alvará de Licença de 

Alterações n.º 273/01, de 03/05.   
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Processo de Licenciamento n.º 414/96, em nome de PLASTESTE � PLÁSTICOS E TESTES, 

LDA., relativo à obra de Construção Muros de Vedação, aprovado por deliberação tomada em 

reunião de Câmara realizada em 30/05/1996. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a deficiente instrução do pedido, 

nomeadamente face à ausência de: 
 �� 
- Planta de implantação rectificada, com representação das áreas impermeabilizadas, de forma a garantir o 

mínimo de 35% da área total do lote, tendo em conta que deverão ser previstas faixas de protecção entre o 

edifício e os limites do lote, tratadas como espaços verdes plantados, de acordo com o disposto nas alíneas g) e 

j) do art. 2.º do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande. Na mesma peça 

desenhada, ou em memória descritiva, deverá ainda constar um quadro resumo das áreas e percentagens 

afectas a cada uma das funções, compatibilizada com o representado em planta, de forma a aferir o 

cumprimento das disposições do art. 2.º, alíneas a) e j), do referido Regulamento; 

- Comprovativo de entrega do pedido de licenciamento, devidamente instruído, junto da entidade coordenadora 

do licenciamento industrial (Direcção Regional de Economia do Centro), de acordo com o Decreto-Lei n.º 

69/2003 de 10 de Abril; 

- Peças desenhadas de sobreposição de amarelos e vermelhos, relativas às alterações efectuadas ao projecto 

aprovado por despacho de o8/05/2000, com o processo camarário n.º 1591/95; 

- Plantas com indicação das áreas e usos previstos para cada um dos compartimentos. 

�� 

 

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

Câmara deliberou declarar deserto o procedimento, nos termos do previsto no art. 111.º 

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

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

mencionados nos Ofício n.
os

 1037/07, de 15/06, 1862/08, de 29/10 e 1911/09, de 16/12. 

 

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

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

Ofício n.º 1911/09, de 16/12, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o objecto do procedimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



 

 

Tendo em conta o pedido do Sr. Presidente, que foi aceite por todos, os pontos 22 e 23 da ordem 
do dia foram discutidos e votados imediatamente a seguir ao ponto 1. 
 
 



 
 

24 - PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011 � 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

 
 
Relativamente a este ponto, o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu, atendendo ao atraso 
no envio dos documentos previsionais, que não lhe foi possível, a si e aos seus colegas, analisar 
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os mesmos. Dado que considera serem estes documentos a coluna vertebral para a Câmara 

Municipal durante o ano de 2011, propôs a realização de uma reunião extraordinária, a realizar 

no início da próxima semana, para análise deste ponto, por forma a que os Vereadores da CDU 

possam analisar e votar os documentos previsionais em consciência. 
 
Tendo em conta este pedido, o Sr. Presidente propôs, e foi por todos aceite, discutir e votar 

este ponto na próxima 2.ª feira, dia 13/12/2010, a partir das 09:30 horas, na continuação 

da presente reunião. 

 

 

25 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

 

Assunto retirado da ordem do dia. 
 

 

26 - ALUGUER DE 12 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À EMPRESA 

MUNICIPAL TUMG, EM, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ADJUDICAÇÃO 
 
 
1051 - Presente informação datada de 04/11/2010 da Chefe da DATLO, Sr.ª Eng.ª Cristina 

Silva, na qual se informa ser necessário contratualizar o aluguer de máquinas de movimentação 

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

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

iniciado. 
 
Considerando que a contratação pelo município dos serviços da Empresa Municipal TUMG, 

EM no que respeita ao aluguer de 12 máquinas de movimentação diversas sem operador não 

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

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

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

outra entidade, desde que:  

 

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

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

serviços. 

 

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

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

anterior��, se tratar de contratação excluída. 

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

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

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

atestar que está inscrita verba na acção do PAM 174/A/2010, para suportar a referida despesa. 
 
Considerando que para a prestação do serviço de aluguer de 12 máquinas de movimentação de 

terras sem operador, para o período de 03-01-2011 a 31-12-2011, a empresa municipal 
apresentou a proposta nº03/TUMG/2010, de 02/12/2010, no valor de 205.113,60 (ANEXO I) 

acrescido de IVA à taxa de 21%, perfazendo o valor total de 248.187,46 euros. 
 
Considerando que a Chefe da DATLO no dia 02/12/2010 se pronunciou favoravelmente sobre 
as propostas da empresa municipal. 
 
Face exposto e considerando que: 
- De acordo com informação dos serviços é necessário proceder à contratação do serviço de 

�aluguer de 12 máquinas de movimentação diversas sem operador�; 
- Se pretende que esta contratação seja efectuada pelo período de 03-01-2011 a 31-12-2011; 
- A presente despesa tem enquadramento orçamental, na acção do Plano de Actividades 

Municipais 174/A/2010, na classificação orgânica/económica 0404/020225, conforme 

declaração de cabimento emitida nos termos da alínea a) do nº 3 do artº 22 do Decreto-Lei 
197/99 de 8/6; 
- De acordo com as propostas remetidas pela TUMG, EM, a empresa compromete-se a prestar 
o serviço pelo montante de 205.113,60 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%, o que perfaz o 

montante de 248.187,46 euros; 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto Lei n.º 

197/99 de 8 de Junho autorizar a realização de despesa relativa ao �aluguer de 12 máquinas de 

movimentação diversas sem operador para o período de 03-01-2011 a 31-12-2011� e, nos 
termos da alínea q) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro, alterada e 

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

serviços à Empresa Municipal TUMG, EM pelo montante de 205.113,60 euros, acrescidos 
de IVA à taxa de 21%, perfazendo o total de 248.187,46 euros.  
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta do contrato a celebrar entre as 

partes (ANEXO II). 

 
Anexo 2 : documentos identificados na deliberação como ANEXO I e ANEXO II. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS À EMPRESA MUNICIPAL TUMG, 

EM, PARA O ANO DE 2011 (DE 03 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2011). 

ADJUDICAÇÃO 

 

 

1052 - Presente a requisição interna da Divisão de Acção Social Educação e Desporto, na qual 

se informa que é necessário contratualizar os serviços de transportes escolares e outros, por 

estes serem imprescindíveis ao funcionamento dos diversos estabelecimentos de ensino e à 

realização de actividades municipais e outras. 
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Considerando que a contratação pelo município dos serviços da Empresa Municipal TUMG, 

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

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

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

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

 

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

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

serviços. 

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

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

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

directamente junto da Empresa Municipal TUMG, EM por reunir cumulativamente os 
seguintes requisitos: 
- O Município exerce sobre a empresa municipal o mesmo tipo de controlo que exerce sobre os 

seus serviços. No caso em apreço acresce ainda que o Município da Marinha Grande detém 

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

atestar que está inscrita verba na acção do PAM 175/A/2010, classificação orgânica/económica 

0103/020225, para suportar a referida despesa. 
 
Considerando que para a prestação do serviço de transportes escolares e outros, para o período 

de 03-01-2011 a 30-12-2011, a Empresa Municipal apresentou as seguintes propostas (ANEXO 
I):  
 1) Proposta nº 01/TUMG/2010, no montante 235.200,00 acrescidos à taxa de IVA 6%, 

referente ao transporte escolar para 170 dias efectivos de aulas do Ensino Básico acrescidos de 

mais 50 dias de aulas para o Ensino Pré-Escolar; 
2) Proposta nº 02/TUMG/2010 referente a actividades próprias da autarquia e outras entidades 

do concelho, apoiadas em 100% e 50%: 
Para autocarros com lotação superior a 40 lugares 
Custo do Quilometro = 1,32�/Km � acrescidos de Iva 
Independentemente dos quilómetros realizados o custo nunca será inferior: 
a) Escalão I - até 4 horas de utilização (150,00� - acrescidos de Iva)  
b) Escalão II - até 12 horas de utilização (250,00� - acrescidos de Iva)  
Acima do Escalão II acresce ao seu preço 10,00� por cada hora a mais 
 
Para autocarros com lotação inferior a 40 lugares  
Custo do Quilometro = 1,00�/Km � acrescidos de Iva 
Independentemente dos quilómetros realizados o custo nunca será inferior: 
a) Escalão I - até 4 horas de utilização (100,00� - acrescidos de Iva)  
b) Escalão II - até 12 horas de utilização (150,00� - acrescidos de Iva)  
Acima do Escalão II acresce ao seu preço 10,00� por cada hora a mais 
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Considerando que o serviço requisitante propõe a adjudicação, da totalidade dos serviços de 

transporte, pelo valor global de 283.200,00 euros acrescidos à taxa de IVA de 6%, 

descriminados da seguinte forma: 
1) Transporte de Alunos do Ensino Básico e do Ensino Pré-Escolar no montante máximo de 

235.200,00, acrescidos à taxa de IVA 6%; 
2) Transportes de Interesse Municipal Excepcional apoiados a 100% - Actividades de Diversos 
Serviços da autarquia de acordo com o plano de actividades municipal � até ao limite máximo 

de 22.000,00� acrescidos à taxa de IVA 6% e Transportes de Interesse Municipal Excepcional 
apoiados a 100% - Actividades de Interesse Municipal � até ao limite máximo de 8.000,00� 

acrescidos à taxa de IVA de 6%; 
3) Transportes de Interesse Municipal Relevantes apoiados a 50% - Actividades Desenvolvidas 
por entidades do Concelho � até ao limite máximo de 18.000,00� acrescidos à taxa de IVA de 

6%. 
 
Face exposto e considerando que: 
- Considerando que é necessário proceder à contratação do serviço de transportes escolares e 

Outros; 
- Se pretende que esta contratação seja efectuada pelo período de 03-01-2011 a 30-12-2011; 
- Que foi emitida, informação a atestar que está inscrita verba na acção do PAM 175/A/2010, 

classificação orgânica/económica 0103/020225, o montante de 350.000,00 euros, para suportar 

a referida despesa, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artº 22 do Decreto-Lei 197/99 de 8/6; 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto Lei n.º 

197/99 de 8 de Junho autorizar a realização de despesa relativa ao �Transportes escolares e 

outros� para o período de 03-01-2011 a 30-12-2011 e, nos termos da alínea q) do n.º 1 do art.º 

64.º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 
11 de Janeiro, adjudicar a contratação destes serviços à Empresa Municipal TUMG, EM até 

ao montante máximo de 283.200,00 euros, acrescidos de IVA à taxa de 6%, perfazendo o total 

com IVA de 300.192,00 euros. 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta do contrato a celebrar entre as 

partes (ANEXO II).  

 

Anexo 3 : documentos identificados na deliberação como ANEXO I e ANEXO II. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 � SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

CONTRATO DE GESTÃO 

 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
ESTUDO SOBRE A CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA TUMG 

 
 
Durante a reunião o Sr. Presidente distribuiu a todos os membros do executivo um exemplar do 

referido estudo. 
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29 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR VIRGINIA MARIA PEREIRA DINIS � 

PINHEIRO CAÍDO NA E.N. 242-1 MARINHA GRANDE/VIEIRA DE LEIRIA � 

PROPOSTA DE INDEFERIMENTO � AUDIÊNCIA PRÉVIA. 

 
 
1053 - Presente requerimento apresentado por Virgínia Maria Pereira Dinis (registo de entrada 

n.º E/12476/2010), no do qual solicita indemnização pelos danos decorrentes de acidente de 
viação ocorrido no dia 13-01-2010, na E.N. 242-1, sentido Marinha Grande-Vieira de Leiria, 
motivado por um pinheiro que se encontrava caído sobre a faixa de rodagem.  
 
Presente Informação n.º I/1776/2010 FO, de 25-11-2010, na qual se apreciam os factos 
invocados pela requerente e as provas produzidas, e se conclui que pela não verificação 

cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual (das pessoas colectivas 
públicas no domínio dos actos de gestão pública) designadamente o pressuposto da existência 

de facto ilícito e o pressuposto da culpa, porquanto não foram violados os seus deveres de 

vigilância e a entidade responsável pela gestão e bom estado de conservação dos pinheiros 

existentes no «Pinhal de Leiria» é a Autoridade Florestal Nacional, através da sua Unidade de 

Gestão Florestal Centro Litoral, sedeada na Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de direito 

constantes da citada informação n.º I/1776/2010 - FO, que fica anexa (Anexo 4) à presente 

deliberação e que aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera notificar a 

requerente Virgínia Maria Pereira Dinis do presente projecto de decisão final de 

indeferimento do seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis a contar do 

recebimento da notificação, para dizer por escrito, o que se lhe oferecer sobre o mesmo, 

nos termos do previsto nos artigos 100.º e 101.º do CPA-Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR PAULO JORGE DE JESUS MATOS � 

PINHEIRO CAÍDO NA E.N. 242-1 MARINHA GRANDE/VIEIRA DE LEIRIA � 

PROPOSTA DE INDEFERIMENTO � AUDIÊNCIA PRÉVIA. 

 

 

1054 - Presente requerimento apresentado por Paulo Jorge de Jesus Matos (registo de entrada 
n.º E/12475/2010), no do qual solicita indemnização pelos danos decorrentes de acidente de 

viação ocorrido no dia 13-01-2010, na E.N. 242-1, sentido Marinha Grande-Vieira de Leiria, 
motivado por um pinheiro que se encontrava caído sobre a faixa de rodagem.  
 
Presente Informação n.º I/1777/2010 FO, de 25-11-2010, na qual se apreciam os factos 
invocados pelo requerente e as provas produzidas, e se conclui que pela não verificação 

cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual (das pessoas colectivas 
públicas no domínio dos actos de gestão pública) designadamente o pressuposto da existência 

de um facto ilícito imputável ao município e o pressuposto da culpa, porquanto não foram 
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violados os seus deveres de vigilância e a entidade responsável pela gestão e bom estado de 

conservação dos pinheiros existentes no «Pinhal de Leiria» é a Autoridade Florestal Nacional, 

através da sua Unidade de Gestão Florestal Centro Litoral, sedeada na Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de direito 

constantes da citada informação n.º I/1777/2010 - FO, que fica anexa (Anexo 5) à presente 

deliberação e que aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera notificar o 

requerente, Paulo Jorge de Jesus Matos, do presente projecto de decisão final de 

indeferimento do seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis a contar do 

recebimento da notificação, para dizer por escrito, o que se lhe oferecer sobre o mesmo, 

nos termos do previsto nos artigos 100.º e 101.º do CPA-Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - LICENÇA CORPORATIVA � PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES 

FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO PARA OS ANOS DE 2009 E 2010. 

 
 
1055 - A 27 de Fevereiro de 2009 foi assinada a Adenda I do Acordo entre a Associação de 

Municípios da Região de Leiria (AMLEI) e o Município da Marinha Grande para a gestão do 

processo �Acordo de Licença Corporativa de software celebrado entre AMLEI e a Intergraph 
Portugal, SA� (Anexo I).  
Este acordo consiste numa modalidade de aluguer de software e possui a duração de 3 anos, 

com início no dia 1 de Janeiro de 2009 e término no dia 31 de Dezembro de 2011, através do 

qual os Municípios podem efectuar troca dos produtos tecnológicos (licenças de software) de 6 

em 6 meses.  

O acordo de Licença Corporativa possibilita o acesso a 185 unidades de referência (valores 

unitários associados aos produtos tecnológicos), tendo sido atribuído ao Município da Marinha 
Grande 40,4 unidades de referência para utilização em software, o que corresponde ao 

montante anual de 16.259,36 � (IVA 20% incluído).  
Deste modo, o Município terá de efectuar o pagamento das respectivas comparticipações 

financeiras respeitantes aos anos 2009 e 2010, correspondentes ao valor total de 32.518,72 � 
(IVA 20% incluído).  

 
A Câmara, no uso da competência prevista na alínea a) do nº 4 do art.º 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera efectuar à Associação de Municípios da Região de Leiria o pagamento da 

comparticipação financeira de 16.259,36 � (IVA 20% incluído) relativa ao acordo da 

Licença Corporativa para o ano 2009 e o pagamento da comparticipação financeira de 

16.259,36 � (IVA 20% incluído) para o ano 2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 

32 - RESUMO DE TESOURARIA 
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Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia sete de Dezembro de dois mil e dez, 
o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 1.427.179,82 � (um 
milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e setenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







Depois de terminada a discussão e votação da ordem do dia, o Sr. Vereador Dr. Alberto 

Cascalho solicitou ao Sr. Presidente a resposta às informações que pediu nas últimas duas 

reuniões, relativamente à questão do autocolante exibido por uma trabalhadora da Câmara e à 

eventual intervenção do seu Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
O Sr. Presidente disse que a informação relativa à intervenção do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal é falsa. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que vai tentar obter mais informações. 
 
A propósito, o Sr. Vereador Dr. António Santos referiu que há sempre a possibilidade de se 

proceder à abertura de um processo de inquérito, para esclarecimento do assunto. 
 
 



 

 

1056 - 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. OPÇÃO GESTIONÁRIA � ABAIXO ASSINADO APRESENTADO PELO STAL, 

SUBSCRITO POR TRABALHADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL 

 

2. PROTOCOLO COM A JUNTA DE VIEIRA DE LEIRIA � VERBAS 

INSERIDAS NA RUBRICA 2007/A/188 DO PLANO DE ACTIVIDADES 

MUNICIPAL. 

 

3. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS� � CONCURSO PÚBLICO 

N.º 5/2007 � REVISÃO DE PREÇOS. 

 

4. �BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE 

JANEIRO - ORDEM� � CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2007 � REVISÃO DE 

PREÇOS. 

 

5. DOAÇÃO DE DIVERSOS BENS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 

1º CEB DO CONCELHO 
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6. AVERBAMENTO NO TÍTULO DE INSCRIÇÃO E AQUISIÇÃO DA 

FRACÇÃO CORRESPONDENTE AO R/C C DO BLOCO 1 SITO NA RUA 

JOÃO PEREIRA CORREIA, A FAVOR DE JOSÉ MANUEL RODRIGUES. 

 

7. CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA � ATLÉTICO 

CLUBE MARINHENSE 

 

8. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE 

 
 



 
 
1 - OPÇÃO GESTIONÁRIA � ABAIXO ASSINADO APRESENTADO PELO STAL, 

SUBSCRITO POR TRABALHADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
Presente a informação técnica dos Recursos Humanos sobre o enquadramento legal da 

pretensão formulada pelo STAL, que solicita a adopção da opção gestionária no ano de 2010 e 

seguintes. Na informação esclarece-se resumidamente o seguinte: 
 
O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à 

administração autárquica do disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, doravante 
apenas designada por LVCR, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei n.º 
3-B/2010, de 28 de Abril, estabelece que os orçamentos das autarquias locais prevêem verbas 

destinadas a suportar os encargos previstos no n.º 1 do artigo 7.º da LVCR, a saber: 
 

a) Remunerações dos trabalhadores que se devam manter em exercício de funções; 
b) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e 

não ocupados nos mapas de pessoal aprovados e, ou, com as alterações do 

posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham em 

exercício de funções; 
c) Atribuição de prémios de desempenho. 
 

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, compete ao 
órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos seguintes encargos: 
 

a) Com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados e, ou; 
b) Com as alterações de posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que 

se mantenham em exercício de funções; 
c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores. 

 
Em obediência ao preceituado no n.º 2 do artigo 7.º do citado Decreto-Lei, o órgão executivo 
deliberou para o ano de 2010, que apenas seria afecta verba para o recrutamento de 
trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa 

de pessoal. Na deliberação não foram contemplados quaisquer montantes para alteração do 

posicionamento remuneratório e para atribuição de prémios de desempenho. 
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Assim, a realização da alteração remuneratória na categoria dos trabalhadores em exercício de 

funções, depende da decisão do órgão executivo, a proferir aquando da elaboração do 
orçamento, que fixe, fundamentadamente, o montante máximo, com as desagregações 

necessárias dos encargos que o órgão se propõe suportar, bem como o universo das carreiras e 

categorias onde as alterações de posicionamento remuneratório na categoria podem ter lugar e a 
verba afecta a alterações do posicionamento remuneratório, não é susceptível de alteração. 

Nestes termos, no corrente ano de 2010, o pedido do STAL não pode ser atendido na medida 

em que a deliberação do órgão executivo que fixou os montantes máximos dos encargos 

previstos no n.º 1 do artigo 7.º da LVCR e artigo 5.º do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

Setembro, não afectou qualquer verba para alterações do posicionamento remuneratório. 
 
Aliás, igual entendimento foi defendido em Reunião de Coordenação Jurídica, de 9 de Março 

de 2010, tendo a solução interpretativa sobre a questão aqui em apreço e que transcrevemos, 

sido homologada por Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração Local. 
�A deliberação que fixa os encargos a suportar com as alterações do posicionamento 

remuneratório, bem como o universo das carreiras e categorias onde essas alterações podem ter 

lugar, tem de ser necessariamente tomada aquando da elaboração do orçamento e publicitada 

no prazo de 15 dias após o início de execução orçamental, não sendo susceptível de alteração 

em momento posterior à aprovação do orçamento.�  
 
Na referida informação técnica foi exarado o despacho do Exmo. Sr. Presidente, que a seguir se 

transcreve: 
�Concordo, remeta-se à Câmara Municipal para conhecimento� 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da impossibilidade legal de dar provimento à 

pretensão do STAL para alteração do posicionamento remuneratório por opção 

gestionária no ano de 2010. 

 

Na sequência da tomada de conhecimento deste assunto, o Sr. Vereador Dr. Alberto 

Cascalho referiu que os Vereadores da CDU são verdadeiramente contra esta opção, que é 

política, e que é contra os direitos dos trabalhadores da Câmara. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente referiu que este executivo não quartou nem pôs em causa 

qualquer dos direitos dos trabalhadores. A opção gestionária, como o nome indica, é uma 

opção, que, por omissão, consta dos documentos previsionais que foram aprovados pela 

Câmara e pela Assembleia Municipal. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho clarificou a sua anterior intervenção, dizendo que se 

referia aos direitos dos trabalhadores em termos da alteração da posição remuneratória, pela via 

da adopção da opção gestionária. 
 
No seguimento do esclarecimento do Sr. Vereador Paulo Vicente, o Sr. Vereador Dr. Vítor 

Pereira solicitou que lhe seja indicada qual a deliberação, e o teor da mesma, que aprovou os 

documentos previsionais de 2010. 
 
 
2 - PROTOCOLO COM A JUNTA DE VIEIRA DE LEIRIA � VERBAS INSERIDAS 

NA RUBRICA 2007/A/188 DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL. 
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1057 - Presente Informação da Chefe de Divisão de Apoio Técnico e Logístico datada de 02 de 

Dezembro de 2010, esclarecendo que as verbas inseridas na rubrica 2007/A/188 do Plano de 
Actividades Municipal são referente às obras de Beneficiação da Rua dos Vidreiros e 

Beneficiação da Rua do Casal d´Anja, as quais foram adjudicadas pela Junta de Freguesia de 

Vieira de Leiria ao abrigo do Protocolo de Delegação de Competências. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande deliberou a 14 de Julho de 2005 autorizar a Junta de 
Freguesia de Vieira de Leiria a executar ambos os arruamentos, através de procedimento de 

concurso.  
 
A obra de Beneficiação da Rua dos Vidreiros decorreu ainda no ano 2005, encontrando-se 
concluída e os autos de medição redigidos e pagos. Na rubrica 2007/A/188 encontra-se ainda 
uma verba sobrante de 17.896,42 � destinada à obra, sendo que não existem pagamentos em 

falta pode-se proceder ao estorno da mesma. 
 
A obra de Beneficiação da Rua do Casal d´Anja, embora tenha sido adjudicada em 2005 e 
iniciada em 2006, esteve suspensa durante três anos dado que a Câmara Municipal só procedeu 

ao pagamento do primeiro auto pago em 2009. A obra deu-se por concluída no final do ano 

2009, tendo sido pagos ao empreiteiro, todos os restantes autos até ao final da obra. A Câmara 

procedeu ao pagamento destes valores à Junta de Freguesia no âmbito do protocolo 

estabelecido.  
 
Para concluir este procedimento deverá efectuar-se o cálculo da revisão de preços final da 

empreitada, tendo em conta o espaço de tempo que medeou entre a adjudicação e a conclusão 

da obra, durante a qual por razões alheias ao empreiteiro e imputáveis à Câmara esta esteve 

suspensa.  
 
Na rubrica 2007/A/188 encontra-se ainda uma verba sobrante de 40.457,13 � que diz respeito a 
esta empreitada. Consideramos que se deverá manter a rubrica 2007/A/188 até à conclusão do 

procedimento, mas informa-se que o valor afecto à mesma pode ser reduzido, de 40.457,13 � 
para 15.000,00 �, de acordo com os cálculos previsíveis da revisão de preços. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa (Anexo 6), e deliberou 

proceder ao estorno de 43.353,55 � da rubrica 2007/A/188 do Plano de Actividades 

Municipal, referente às obras de Beneficiação da Rua dos Vidreiros e Beneficiação da 

Rua do Casal d´Anja, as quais foram adjudicadas pela Junta de Freguesia de Vieira de 

Leiria ao abrigo do Protocolo de Delegação de Competências e se encontram concluídas. 

Nesta rubrica fica uma verba de 15.000,00 � para proceder ao pagamento da revisão de 

preços da empreitada de Beneficiação da Rua do Casal d´Anja. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

5/2007 � REVISÃO DE PREÇOS. 

 
 

1058 - Presente informação da D.I.R.M., com a referência SS-53.2010, propondo a aprovação 

da revisão de preços da empreitada em epígrafe. 
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Considerando que segundo o disposto no n.º 1 do art. 199º do Decreto-Lei N.º 59/99, de 2 

Março, �o preço fixado no contrato para os trabalhos de execução da obra é obrigatoriamente 
revisto nos termos contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto em lei�, 
designadamente o Decreto � Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro. 
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação SS-53.2010, que fica anexa 

(Anexo 7) e aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera aprovar a revisão de 

preços, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 199º do Decreto-Lei N.º 59/99, de 2 Março e 

do Decreto � Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, da empreitada designada por �Beneficiação 

da Rua dos Outeirinhos�, adjudicada à firma Construções António Leal, SA, no valor de: 

 

  a) 1.685,61 � (Mil, seiscentos e oitenta e cinco euro(s) e sessenta e um 

cêntimo(s)), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a favor do Município e a liquidar pelo 

co-contratante, relativo aos trabalhos do contrato inicial; 

 

  b) 740,41 � (Setecentos e quarenta euro(s) e quarenta e um cêntimo(s)), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, respeitante aos trabalhos a mais a preços 

contratuais; 

 

  c) 242,54 � (Duzentos e quarenta e dois euro(s) e cinquenta e quatro 

cêntimo(s)), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, referente aos trabalhos a mais a 

preços acordados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE 

JANEIRO - ORDEM� � CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2007 � REVISÃO DE PREÇOS. 

 
 
1059 - Presente requerimento, com a ref.ª 630/2010, datado de 11.01.2010, apresentado pela 

firma Construções António Leal, S.A., relativo ao cálculo definitivo de revisão de preços da 

empreitada designada por �Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de 
Janeiro - Ordem�, no valor de 15.741,92 � (Quinze mil, setecentos e quarenta e um euro(s) e 

noventa e dois cêntimo(s)), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Presente informação da D.I.R.M., com a referência SS-50.2010, propondo a aprovação da 

revisão de preços da empreitada em epígrafe. 
 
Considerando que segundo o disposto no n.º 1 do art. 199º do Decreto-Lei N.º 59/99, de 2 

Março, �o preço fixado no contrato para os trabalhos de execução da obra é obrigatoriamente 

revisto nos termos contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto em lei�, 
designadamente o Decreto � Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação SS-50.2010, que fica anexa 

(Anexo 8) e aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera aprovar a revisão de 

preços, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 199º do Decreto-Lei N.º 59/99, de 2 Março e 

do Decreto � Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, da empreitada designada por �Beneficiação 

da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro - Ordem�, adjudicada à firma 

Construções António Leal, SA, no valor de: 
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a) 3.792,26 � (Três mil, setecentos e noventa e dois euro(s) e vinte seis cêntimo(s)), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, referente aos trabalhos do contrato inicial; 

 

b) 1.469,75� (Mil, quatrocentos e sessenta e nove euro(s) e setenta e cinco cêntimo(s)), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a favor do Município e a liquidar pelo co-

contratante, respeitante aos trabalhos a mais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - DOAÇÃO DE DIVERSOS BENS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 1º 

CEB DO CONCELHO 

 
 
1060 - Presente informação da Secção de Património n.º I/1809/2010 de 03/12/2010, na qual é 

proposta a aceitação por parte desta autarquia de bens/equipamentos doados a Escolas do 1º 

Ciclo da Marinha Grande. 
 

A Câmara Municipal analisou a informação e atendendo que estes equipamentos podem 

contribuir para a melhoria das condições dos referidos estabelecimentos de ensino 

delibera, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar as seguintes doações: 

 

Designação Valor (�) Compartimento 

VIDEOPROJECTOR SD20 249,00 ESCOLA 1º CEB CUMEIRA 

FRIGORIFICO FRIO IBERNA  329,00 ESCOLA 1º CEB MOITA 

   
 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - AVERBAMENTO NO TÍTULO DE INSCRIÇÃO E AQUISIÇÃO DA FRACÇÃO 

CORRESPONDENTE AO R/C C DO BLOCO 1 SITO NA RUA JOÃO PEREIRA 

CORREIA, A FAVOR DE JOSÉ MANUEL RODRIGUES. 
 
 
1061 - Por escritura pública celebrada em 03/12/2003, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 

199/2002, de 25 de Setembro, foi efectuada a transferência patrimonial do IGAPHE � Instituto 
de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado -  para o Município da Marinha 

Grande, dos direitos e obrigações sobre as fracções autónomas sitas nas freguesias da Marinha 

Grande e de Vieira de Leiria e descritas no documento complementar anexo à referida 

escritura. 
 
Nos termos da cláusula 2ª, nº 1, alínea a) da mencionada escritura, o Município aceitou, �...a 

partir da data da respectiva transmissão a responsabilidade pelos direitos e obrigações...� 
decorrentes dos contratos �...de venda em propriedade resolúvel, escritos ou verbais, 

celebrados pelo IGAPHE ou pelas entidades que o antecederam na titularidade daquele 

património.� 
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Em 02/02/2004 foi recebido nesta Câmara Municipal ofício do IGAPHE, registado com o n.º 

de entrada 935, com a epígrafe �Transferência dos Bairros do IGAPHE para a Câmara 

Municipal da Marinha Grande�, através do qual foi anexa �listagem dos moradores em 

propriedade resolúvel e respectivas prestações�. (cfr. doc. 1). 
 
Do referido documento consta o processo do morador - adquirente José Manuel Rodrigues, 

cujo pagamento da última prestação ocorreu a 24/09/2008, através da guia de receita número 

3/2200. 
 
Considerando que: 

 
- de acordo com os números 4 e 5 do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 167/93, de 7 de Maio:  

 4 � �Com o pagamento da última prestação extingue-se o regime de propriedade 

resolúvel, sendo o facto averbado no título de aquisição�. 

5 � �Com base no disposto no número anterior, podem os interessados requerer às 

conservatórias do registo predial os respectivos averbamentos na inscrição do prédio.� 

 
a Câmara, ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com os 

números 1 e 2 do art.º 1º do Decreto-Lei n.º 167/93, de 7 de Maio, determina que sejam 

accionados os mecanismos com vista ao averbamento no título de inscrição e aquisição da 

fracção correspondente ao rés-do-chão C do Bloco 1, sito na Rua João Pereira Correia, a 

favor de José Manuel Rodrigues, dando assim por extinto o regime de Propriedade 

Resolúvel. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA � ATLÉTICO 

CLUBE MARINHENSE 

 
 
1062 - Presente informação n.º I//2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 07/12/2010, dando conta que, aquando a realização da 

informação/proposta de deliberação sobre o assunto em epígrafe, datada de 20 de Outubro de 

2010, propondo a atribuição dos subsídios de apoio aos clubes ao abrigo do estipulado nos 
Critérios de Financiamento à Actividade Física, o Atlético Clube Marinhense, pelo facto de não 

ter a sua situação regularizada junto das Finanças, não pôde ser contemplado com a verba 

prevista para o efeito. 
 
Tendo o Clube neste momento a sua situação contributiva regularizada, este Sector, vem propor 

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

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

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

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

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

atribuição de um subsídio no valor de 26.221,50 � (vinte seis mil duzentos e vinte um 
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euros e cinquenta cêntimos) ao Atlético Clube Marinhense, NIF: 501224254, importância, 

referente à totalidade do valor para a época desportiva 2010/2011. 

 

Clube Desportivo NIF 

Valor total a 

atribuir em 

2010/2011 

Valor a 

atribuir em 

2010 

Valor a 

atribuir em 

2011 

ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE 501224254 26.221,50 � 10.488,60 � 15.732,90 � 

 

Uma vez que a época desportiva se desenrola em dois anos civis, 2010 e 2011, o valor 

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

2010 diz respeito aos quatro (4) meses compreendidos entre o período de Setembro a 

Dezembro, sendo em 2011, pagos seis (6) meses de Janeiro a Junho inclusive. 

 

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

do subsídio referente à época 2010/2011, efectuando o pagamento dos valores referentes 

ao ano civil de 2010 até ao final do mês de Dezembro do corrente ano, sendo o pagamento 

dos valores correspondentes a 2011 feito até ao final do mês de Março do mesmo ano. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, rubrica 

do plano de actividades municipais 2010 / A / 129. 

 

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 Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE 
 
 
1063 - A presente informação n.º 1812 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 03 de Dezembro de 2010, pretende dar conta da necessidade de atribuição 

de um apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha 

Grande, para suporte dos almoços aos Grupos de Intervenção, que na época de Verão reforçam 

o Corpo de Bombeiros da Marinha Grande, na prevenção e combate dos incêndios no Verão de 

2010 (integrado no programa nacional de prevenção e combate aos incêndios, nomeadamente 
nas fases Bravo e Charlie). 
 
Considerando que foram servidos 879 almoços no período compreendido entre Maio e 

Setembro. 
 
Considerando a importância deste programa no combate aos incêndios da vasta área florestal 

do concelho da Marinha Grande. 
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Considerando que a respectiva área florestal é umas das riquezas patrimoniais e ambientais da 

região e do país. 
 
Considerando que o principal objectivo deste apoio logístico é melhorar as condições de 

operacionalidade daquela entidade ao serviço das populações neste período do Verão. 
 

Delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4, do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um apoio 

financeiro de 3.076,50 � (três mil e setenta e seis euros e cinquenta cêntimos) - calculado 

com base no nº de elementos operacionais, no nº de dias de cada fase do programa e do 

valor de 3,50 � (três euros e cinquenta cêntimos) por refeição - à Associação Humanitária 

dos Bombeiros da Marinha Grande, com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, 

Apartado 112, 2431-902 Marinha Grande, contribuinte nº 501 137 106, para apoiar a 

implementação no concelho do programa nacional de prevenção e combate aos incêndios, 

nomeadamente nas suas fases Bravo e Charlie.  

 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/6 do Plano de Actividades Municipais para 

o corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

financeiro e apresentar um relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

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

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

que possui, nesta data, a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança 

Social e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram devidamente 

arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 


 
ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

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

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

das 17,30 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados). 

 
Encontravam-se inscritos e foram atendidos os seguintes munícipes:  

 

1 � Maria Manuela Almeida Carreira, residente na Rua A, n.º 5 � Talhões, Vieira de Leiria, 

que veio acompanhada de outros vendedores no mercado do levante (feira semanal), e que 
pretendem tratar de assunto relacionado com o pagamento do terrado.  
Na sua intervenção referiram que não concordam com o valor do terrado que é cobrado, que é 

muito, para quem paga ao trimestre, e é assim que querem continuar. Dizem que não têm 
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condições, e que a única coisa boa é estarem ao pé do mercado, o que faz aumentar os clientes. 
Dizem que da Câmara apenas usufruem do espaço e da utilização das casas de banho, porque 

são os próprios vendedores que limpam o lixo. Quando chove e há mau tempo têm que se ir 

embora. Concordam que a taxa não era actualizada há muito tempo, só que entendem que o 
valor actual é muito elevado e não é rentável para a sua actividade.  
 

O Sr. Vereador Paulo Vicente referiu que a actualização decorre do novo Regulamento. Em 

relação ao pagamento informou os presentes que vai tentar operacionalizar o funcionamento a 
partir do próximo ano, com uma caderneta e com bilhetes que só entregarão quando vierem ao 

mercado. Informou ainda que está previsto no projecto do mercado, a desenvolver no próximo 

ano, que o mercado do levante seja acoplado com o mercado. No que diz respeito às condições 

do mercado e ao preço praticado disse que vai ver a situação.  
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu para intervir, referindo que o modo de 
pagamento é secundário, e que o problema de fundo é outro: é o facto de se pagar 300 
�/trimestre na Marinha Grande e 200 �/ano em Ourém, o que são quase seis vezes mais. O que 

está em causa são os valores das taxas. 
Referiu que, do seu ponto de vista, e se o Sr. Presidente lhe permitir, deixava, em nome dos 
Vereadores da oposição, uma recomendação ao chamado �executivo permanente�, no sentido 

de que sejam revistos os valores das taxas, tendo em conta os tempos difíceis que se avizinham. 

Assim, reiterou ao Sr. Presidente o pedido que já fez anteriormente para que a Câmara 

Municipal reveja o valor das taxas e tarifas. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente referiu que a Câmara está a combater a prática da passagem 

indiscriminada de cartões de vendedor ambulante. Em relação às condições de que dispõem e 

aos preços praticados disse que o executivo está sensível à situação apresentada. 
 
Os presentes disseram que agradeciam que fosse analisado o assunto e quando houver alguma 
decisão gostariam que lhe fosse comunicada, pois pretendem efectuar os pagamentos devidos. 
 

 






O Sr. Presidente encerrou a reunião pelas 17:50 horas do dia 09/12/2010, sendo a mesma 

retomada na próxima 2.ª feira, dia 13/12/2010, pelas 09:30 horas, para análise e votação do 

ponto 24 da ordem do dia, com a epígrafe: �PROPOSTA DE DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011: GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 

ORÇAMENTO�. 
 





 

A reunião foi retomada no dia treze de Dezembro de dois mil e dez, pelas 10:00 horas, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, sob a presidência do Presidente, Dr. Álvaro Manuel Marques 

Pereira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

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

 
O Sr. Vereador José Luís Marques de Sousa não esteve presente. 
 

 

24 - PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011: 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

 

 

1064 - Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, apresenta-se a proposta de Documentos Previsionais do 
Município da Marinha Grande para o ano de 2011, constituída pelas Grandes Opções do Plano e 

pelo Orçamento. 
 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 
Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de 

Investimentos e pelo Plano de Actividades Municipais. 
 
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande num 

total de 45.929.971,44 � (quarenta e cinco milhões, novecentos e vinte e nove mil, novecentos e 

setenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos) e com um total de financiamento definido para o 
ano de 2011 de 14.412.522,20 � (catorze milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e vinte e 

dois euros e vinte cêntimos); 
 
Presente proposta do Plano de Actividades Municipais do Município da Marinha Grande, num 
total de 43.155.340,82 � (Quarenta e três milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e 

quarenta euros e oitenta e dois cêntimos) com um total de financiamento definido para o ano de 

2011 de 11.129.628,59 � (Onze milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e oito euros e 
cinquenta e nove cêntimos) procedendo-se à análise e discussão dos mesmos. 
 
Posto o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à 

presente acta (Anexo 9), foi o mesmo aprovado, e nos termos da alínea c) do nº 2, do art. 64º 

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

11 de Janeiro, tendo sido deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, 

conforme previsto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º, do mesmo diploma. 
 
 
ORÇAMENTO PARA 2011 
 
Presente proposta de Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2011, num total 

de 35.538.832,31 � (Trinta e cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e dois 

euros e trinta e um cêntimos) procedendo-se à sua análise e discussão. 
 
Postos os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos da alínea c) do nº 

2, do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, 

conforme previsto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º, do mesmo diploma. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira. 

 

Os Srs. Vereadores da CDU abstiveram-se e proferiram a seguinte declaração: 

 

�Sendo os documentos previsionais os mais importantes instrumentos da gestão autárquica 

devem necessariamente reflectir a estratégia, a metodologia e a actividade futura do Município. 

Como tal, devem merecer de todos nós uma análise profunda e uma participação empenhada na 

sua construção. Em finais de Novembro passado fomos convidados a discutir com o executivo 

permanente os documentos previsionais para 2011, numa altura em que, e como nos foi dito, as 

receitas previstas estavam praticamente tomadas, ou seja, quando o orçamento na prática estava 

já feito. Assim, tal consulta não foi mais do que o cumprimento de um pró-forma. 

Importa no entanto realçar que as propostas constantes dos documentos apresentados se mostram 

muito aquém das promessas eleitorais com que o Partido Socialista conquistou o voto dos 

eleitores. Se é um facto que o presente orçamento exclui grande parte desses compromissos, é 

também um facto que ele traduz um grave ataque aos interesses dos munícipes, na medida em que 

suporta o aumento de receitas com mais de um milhão de euros a arrecadar à custa do brutal 

aumento de todas as taxas e tarifas praticadas pelo Município, o que vimos desde sempre 

denunciando.   

Os documentos apresentados não permitem vislumbrar a existência de uma estratégia de 

desenvolvimento global e integrado do concelho, transformando-se mais num conjunto de 

propostas de obras avulsas, pese embora o facto de dar continuidade a algumas das obras 

projectadas, candidatadas e aprovadas pelo QREN durante o anterior mandato. 

Referimos algumas das que consideramos ser as mais significativas lacunas destes documentos: 

- o abandono assumido de uma estratégia de desenvolvimento económico ao deixar cair o 

alargamento e a requalificação da Zona Industrial da Marinha Grande, a aquisição dos terrenos 

da Dâmaso e sua integração na Área Industrial de Vieira de Leiria ou as vias estruturantes como 

as variantes; 

- o reduzido investimento na área do saneamento que põe em causa a melhoria rápida da 

qualidade de vida de muitos munícipes; 

- o adiamento da resolução dos problemas mais graves em matéria da rede de águas como é o 

caso do reservatório do Alto dos Picotes e a adutora Picotes/Marinha Grande; 

- a secundarização dos lugares em termos de resolução dos seus problemas de infraestruturas e 

arruamentos; 

- a carência de apoios claros ao movimento associativo que desenvolve uma insubstituível 

actividade nas áreas social, cultural e desportiva; 

- o adiamento do início dos trabalhos de revisão do PDM; 

- a ausência de soluções para o mercado e a piscina; 

- a inviabilização da requalificação do edifício da Junta de Freguesia da Marinha Grande de cuja 

acção são retirados mais cem mil euros; 

- e, finalmente, a continuação do aumento da despesa corrente apesar dos constantes anúncios de 

medidas de poupança nesta matéria. 

Podemos assim concluir que se trata de um orçamento despesista e que continua a deixar por 

resolver os problemas fundamentais do concelho. 

A nossa decisão de abstenção na votação dos documentos deve-se tão só ao facto de entendermos 

não pôr em causa a garantia dos financiamentos do QREN para os projectos anteriormente 

candidatados e financiados e que constam do actual orçamento.� 

 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos votou a favor e proferiu a seguinte declaração de voto: 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada nos dias 09 e 13/12/2010 

Acta n.º 30 

 

 45 

 
�Entende-se por Orçamento o plano estratégico de uma administração para determinado 

exercício. 

Deve estabelecer objectivos e metas para determinado período, materializado num plano 

financeiro, i.e., contendo valores para o devido acompanhamento e avaliação da gestão. 

Trata-se simplesmente de um documento onde estão previstas todas as receitas e despesas 

anuais autorizadas. 

Ora se um documento desta envergadura não é aprovado, a gestão, verdadeiramente dita, para 

o futuro, deixa de ser feita e passa a ser uma mera gestão, por duodécimos, onde não se podem 

vislumbrar grandes desenvolvimentos ou melhorias para a população Marinhense, Vieirense e 

Moitense. 

O concelho estagnaria mais do que aquilo que já se encontra para além da sua solvibilidade 

ficar fortemente afectada. 

O concelho de Marinha Grande, contrariamente aos outros, alguns localizados bem perto de 

nós, encontra-se comparativamente, muito aquém daquilo que era desejável, pois, enquanto 

esses, na sua generalidade, já encerraram o ciclo das grandes obras públicas, designadamente 

na construção das infra estruturas essenciais e os grandes equipamentos indispensáveis ao 

pleno desenvolvimento, o nosso concelho, carece, infelizmente, de muita obra para sairmos do 

estado em que nos encontramos.  

Lamentavelmente, neste preciso momento, ainda andamos a discutir onde fica o mercado 

municipal ou a piscina.  

Ainda não temos saneamento básico concluído, nem perto disso, nem o centro histórico 

revitalizado.  

Nas variantes já nem se fala ou escreve mas que tanta falta fazem para descongestionar o 

centro da cidade. 

A zona Industrial precisa, de ser alargada e o PDM de revisão. 

Precisamos, ainda, de um terminal rodoviário. 

Cada vez mais, torna-se imperioso apostar na inovação e no desenvolvimento sustentável. 

Porque somos uma oposição responsável, não utilizamos a politica do não só para estarmos 

contra. Lá vai o tempo, pensamos nós, para ser uma verdadeira e genuína oposição era votar 

sempre contra. Se tal não sucedesse, já não era considerada oposição musculada. 

Seria descontextualizado e, até irresponsável, estarmos a exigir tudo o que falta, tudo o que 

não foi feito ao longo destes 35 anos, porque não houve a capacidade de concretizar o que 

descrevemos supra. 

Na passada terça-feira, dia 7 de Dezembro, por volta das 17h 30 minutos deslocamo-nos ao 

Gabinete do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Marinha Grande, tendo como ponto de 

ordem, fazer propostas para o Orçamento de 2011. 

Dentro de um diálogo franco e aberto exigimos para aprovar o orçamento apenas a 

concretização de 4 obras (3 de carácter material e uma de carácter vincadamente social), a 

saber:  

 - A construção do mercado municipal ou a piscina. Se se verificar a construção das duas 

obras tanto melhor para o concelho;  

 - Considerando que estudos e levantamentos à zona histórica, já foram iniciados pelos 

governo local antecedente, basta dar inicio, com base nesse levantamento, à revitalização da 

mesma, podendo aproveitar-se a ideia que foi dada, por nós, aquando do desenvolvimento ao 

balanço do 1ºmandato do PS na CMMG e que veio publicado no Jornal local (JMG);  

 - 1% do IRS pago pelos cidadãos com residência no concelho devem reverter para a aquisição 

de medicamentos por parte dos mais carenciados. Fica, assim, revogada a proposta 

actualmente em vigor.  

Já nos prontificámos na ajuda da elaboração do projecto.  
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Pena que esta medida só entre em vigor em 2012, com efeitos práticos em 2013, mas vale mais 

tarde do que nunca. Com esta medida, os cidadãos mais carenciados da Marinha Grande, 

Vieira e Moita, vão receber para ajuda na aquisição dos medicamentos, cerca de 350 000�; 

 - A construção de um ecoponto gigante. Este ecoponto tem como finalidade para depositar 

todos os produtos sólidos e poluentes para o meio ambiente. Entre outros podemos destacar os 

electrodomésticos e todo o material electrónico ultrapassado, cujo lixo, começa a ser já uma 

preocupação negativa para o impacto ambiental.  

Todas estas propostas foram aceites. Afirmamos que recebemos a notícia com algum gáudio. 

Tínhamos acabado de conquistar algum bem para a nossa população.  

A sua construção, no que é de construir, deve ter início no próximo ano de 2 011.  

Estamos perante a aceitação de propostas por nós enumeradas que se traduzem num acto 

bilateral sinalagmático, responsável, para o futuro, que deve ser rigorosamente cumprido. 

Conscientes que a Marinha Grande, Vieira e Moita carecem de muito mais obras de 

melhoramento, mas para o ano, para haver aprovação do próximo orçamento, cá estaremos 

mais uma vez, de forma responsável, para fazer novas exigências. Sempre em prol da nossa 

população.� 

 

 

O Sr. Presidente declarou que o Partido Socialista não faz qualquer declaração, reservando-

se para a Assembleia Municipal. 

 

 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1065 - 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 12:15 

horas do dia 13/12/2010. 

 

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 

 
 
 


