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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

oito de Outubro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Outubro 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; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

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

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. Vítor Manuel Fernandes Pereira ausentou-se da reunião após a 

votação do ponto 29 da ordem do dia, com a epígrafe �PROPOSTA APRESENTADA PELOS 

SENHORES VEREADORES DA CDU�, por motivo de consulta médica, não tendo 

regressado. 
 

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. EMPREITADA DE: �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À 

ESTRADA DOS GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS - 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 04/10 (DIRM)� - ADJUDICAÇÃO 

 

2. 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
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3. REQ. N.º 2391/10 � PC N.º 447/06 � FERREIRA & FERREIRA, LDA. 

 

4. REQ. N.º 2375/10 � PC N.º 101/07 � GUSTAVO MANUEL DIAS GOUVEIA 

QUADRADO 

 

5. REQ. N.º 3351/09 � PC N.º 272/09 � HORÁCIO RICARDO DE OLIVEIRA 

SILVA 

 

6. REQ. N.º 2355/10 � PC N.º 92/10 � ANACLETO DA SILVA RODRIGUES 

 

7. REQ. N.º 2297/10 � PC N.º 123/08 � ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO 

 

8. REQ. N.º 2367/10 � PC N.º 62/10 � RITA MARIA PEREIRA ANDRADE DOS 

SANTOS 

 

9. REQ. N.º 2017/10 � PC N.º 21/10 � NOVA PADARIA DO ENGENHO, LDA 

 

10. REQ. N.º 2362/10 � PC N.º 382/08 � MARIA OLIVIA DORES MATIAS GOMES 

 

11. REQ. N.º 2341/10 � PC N.º 109/10 � ORLANDO DE JESUS GOMES DO NORTE 

 

12. REQ. N.º 1012/10 � PC N.º 82/10 � ALBERTO MANUEL CARREIRA AMORIM 

 

13. REQ. N.º 2356/10 � PC N.º 35/10 � JOSÉ FILIPE SERRA CLAUDINO 

 

14. REQ. N.º 2388/10 � PC N.º 184/10 � TPE � TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS 

E ENGENHARIA, S.A. 

 

15. REQ. N.º 2249/10 � PC N.º 116/09 � BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 

 

16. REQ. N.º 2181/10 � PC N.º 344/05 � LEONEL MARQUES POLICARPO 

 

17. REQ. N.º 2182/10 � PC N.º 155/04 � LEONEL MARQUES POLICARPO 

 

18. REQ. N.º 2359/10 � PC N.º 111/10 � MARIA ADELINA SOUSA CARREIRA 

 

19. REQ. N.º 2366/10 � PC N.º 187/08 � MARIA LUIZA FERNANDES AGOSTINHO 

CASTANHEIRA COSTA 

 

20. REQ. N.º 927/10 � PC N.º 215/09 � SILVÉRIO & BRÁS, LDA. 

 

21. REQ. N.º 2441/10 � PC N.º 75/10 � RITA JOÃO ALEXANDRE FRADE 

 

22. REQ. N.º 2345/10 � PC N.º 319/08 � JOSÉ ANJOS MORDOMO 

 

23. REQ. N.º 2419/10 � PC N.º 667/06 � JOSÉ PEREIRA PINTO 

 

24. REQ. N.º 2313/10 � PC N.º 264/07 � FERNANDO DUARTE DOMINGUES 
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25. REQ. N.º 2399/10 � PC N.º 186/07 � JESUINO ALVES GUERRA 

 

26. REQ. N.º 2308/10 � PC N.º 84/07 � JOAQUIM COSTA 

 

27. REQ. N.º 1798/10 � PC N.º 701-10 � ELIGUERRA � CONSTRUÇÕES, LDA. 

 

28. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE. 

 

29. PROPOSTA APRESENTADA PELOS SENHORES VEREADORES DA CDU 

 

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

08/2007 (DIRM) � ALTERAÇÃO AO PLANO DE TRABALHOS. 

 

31. �REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE ESCOURA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2010 � ABERTURA DE CONCURSO  

 

32. �REDE DE DRENAGEM DOMÉSTICA NO LUGAR DE FONTE SANTA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2010 (DIRM) � ABERTURA DE CONCURSO  

 

33. CAFÉ CINE-BAR ACTOR ÁLVARO. TRESPASSE 

 

34. DOAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 1.920 M
2
, À 

JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA, DESTINADA AO ALARGAMENTO DO 

CEMITÉRIO DA MOITA 

 

35. DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NOS CONSELHOS 

GERAIS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO 

AGRUPADAS 

 

36. SEMANA DE MOLDES 2010 � ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

 

37. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � MARIA DE LURDES ANJOS MATOS � RESIDENTE NA 

AVENIDA DA LIBERDADE BLOCO M 2.º ESQUERDO, CASAL DE MALTA, 

POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO. 

 

38. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA APOIADA REFERENTE A 

INQUILINO RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 5 RÉS-

DO-CHÃO C, CASAL DE MALTA � JOSÉ PEREIRA - PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE 1 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. 

 

39. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA DA 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES PREVISTO PARA O 

CORRENTE ANO. 
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40. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PARA SUPORTE DAS DESPESAS 

TIDAS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO NA 

MARINHA GRANDE. 

 

41. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS (ASURPI) PARA SUPORTE DAS 

DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 32.ª EDIÇÃO DO ALMOÇO DE 

NATAL DO REFORMADO. 

 

42. 8.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DE VIEIRA DE LEIRIA � PEDIDO 

DE APOIO 

 

43. PEDIDO DE APOIO - RALLYE CENTRO DE PORTUGAL � EDIÇÃO 2010 

 

44. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

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

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2010/2011 � 1ª 

DELIBERAÇÃO 

 

45. APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E OUTROS 

BENS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO 

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

AO PRIMEIRO PERÍODO DO ANO LECTIVO 2010/2011 

 

46. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL À ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR PARA 

SUPORTE DAS DESPESAS, COM O FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

SÓCIO SANITÁRIO �PORTA AZUL�. 

 

47. CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA � ÉPOCA 2010 / 

2011 

 

48. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO 

EDIFÍCIO DA RESINAGEM ENTRE MARÇO E JUNHO DE 2010 PELA 

CISCO � ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUVENIL 

 

49. APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE 

FOLCLORE /2010 

 

50. APOIO À REALIZAÇÃO DO JAZZ À MARINHA 

 

51. RESUMO DE TESOURARIA 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu, em relação aos diversos subsídios, que no 

seu entender não há critérios objectivos na sua atribuição, pelo que alertou a Câmara no 

sentido de ser urgente elaborar o quanto antes o respectivo regulamento, quer seja para 
a atribuição de subsídios de carácter geral como para os de ordem desportiva. Referiu 
ainda que em sua opinião os únicos critérios que existem, da parte desportiva, são 

discutíveis, pelo que gostava que este seu alerta fosse tomado com carácter de urgência. 
 

 
 O Sr. Vereador Dr. António Santos chamou a atenção para o facto de as obras da 

antiga IVIMA estarem feitas mas a fachada continuar numa lástima. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho colocou as seguintes questões: 
 

1.ª questão � o Sr. Vereador referiu que o assunto relativo às despesas com a Bienal 

continua a ser muito discutido na comunicação social, e até com polémica, pelo que 

requereu que o mesmo seja clarificado e que lhe seja entregue um apanhado, simples, 
com os custos envolvidos na Bienal e em quê.  
 

2.ª questão �  em relação ao projecto do Museu da Floresta o Sr. Vereador pretende 

saber o que se passa, pois teve conhecimento, e com surpresa, que a técnica contratada 

pela Câmara Municipal para este projecto, e que vinha desenvolvendo um trabalho de 
excelência, foi despedida.  
Tendo em conta estes factos, perguntou: 
- a técnica foi despedida? 
- o projecto é para ficar na �gaveta� ou vai para a frente? 
 
3.ª questão � relativamente à questão colocada na anterior reunião sobre a situação 

profissional da trabalhadora Fátima Cambambe, o Sr. Vereador solicitou resposta da 
parte do Sr. Presidente. 
  
4.ª questão � o Sr. Vereador solicitou mais informações sobre o processo de obras do 

�Pátio da Inês�,  uma vez que já passaram alguns meses desde que o mesmo foi 

apresentado em reunião de Câmara, e foi, depois, objecto de esclarecimento.  
 
5.ª questão � o Sr. Vereador referiu que lhe parece que as obras da Escola Calazans 
Duarte já terminaram, mas os arranjos do pavimento, nomeadamente dos lancis e dos 
passeios, não foram feitos e deverão sê-lo, uma vez que se encontram muito danificados 
e como se trata de um espaço público, que é de todos nós, tem que ser tratado como tal. 
 

6.ª questão � colocação de Ecoponto junto à Escola Calazans Duarte. 
 

 
 Relativamente à questão colocada pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira a Sr.ª Vereadora 

Dr.ª Cidália Ferreira referiu que os critérios de atribuição de apoios na área desportiva 

e cultural são os mesmos do mandato anterior, uma vez que os valores em orçamento 

são os mesmos. 
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No que diz respeito à área cultural referiu que tem uma proposta de regulamento para 
atribuição de subsídios, que está a ser trabalhada com a Chefe da respectiva Divisão. 

Em relação à área desportiva estão em preparação os critérios de atribuição de 
subsídios. Na área social foi aprovado recentemente o regulamento municipal de 
atribuição e de utilização das habitações sociais do Município. 
 
 

 Em resposta à chamada de atenção do Sr. Vereador Dr. António Santos, relativamente à 

IVIMA, o Sr. Presidente informou que a empresa se disponibilizou, não para fazer 

protocolo, mas para doar o espaço à Câmara Municipal. Neste momento o assunto está 

no Gabinete Jurídico, para estudo, e logo que possível virá a reunião de Câmara. As 

obras da fachada serão feitas pela empresa. 
 
 

 Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho o Sr. 

Presidente respondeu o seguinte:  
 
1.ª questão � o Sr. Presidente respondeu que a Bienal foi objecto de candidatura e que 
os valores estão a ser apurados para serem enviados à CCDRC, e logo que o sejam 

serão presentes a reunião de Câmara, para conhecimento. 
  

2.ª questão � o Sr. Presidente informou que a Dr.ª Sónia Guerra não foi despedida 

porque nunca esteve no quadro, encontrava-se a contrato, que já não pode ser renovado. 
Em relação ao Museu Nacional da Floresta o Sr. Presidente informou que ontem se 
realizou uma reunião com o Secretário de Estado das Florestas, em que estiveram 
presentes técnicos daquela entidade e também da Câmara, e onde foi tratado este 

assunto bem como outros de interesse para o concelho, nomeadamente o mau estado das 
estradas das matas, a utilização por parte da Câmara das casas dos guardas e a 

requalificação dos postos de vigia. De seguida o Sr. Presidente leu excertos do relatório 

que foi elaborado pela técnica da Câmara que esteve presente na reunião, referindo que 

para o projecto do Museu da Floresta vai ser criada uma Fundação. 
 
3.ª questão � foi respondida pelo Sr. Vereador Paulo Vicente, que elencou os 
procedimentos efectuados relativamente à trabalhadora Fátima Cambambe, desde a data 

em que foi submetida a Junta Médica, em 30/06/2009, até 14/04/2010, data em que a 

própria optou por ser submetida à Caixa Geral de Aposentações, estando agora a 
aguardar pela aposentação. O Sr. Vereador esclareceu ainda que aquilo que se passou 

foi que em determinada altura a trabalhadora veio à Câmara e queria trabalhar, tendo 

sido informada que não podia, por se encontrar sob a alçada da Junta da Caixa Geral de 
Aposentações. 

 

4.ª questão � sobre o processo de obras do �Pátio da Inês�,  o Sr. Presidente referiu que 

não foram prestadas mais informações porque se achou por bem deixar decorrer o 
processo que está em Tribunal, no entanto o processo virá à próxima reunião, para se ter 

a certeza de que a decisão da Câmara é legal.  
 
5.ª questão � foi respondida pelo Sr. Vereador Paulo Vicente, que informou que foi ao 
local com a Chefe da DIRM � Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais, tendo 

concedido à empresa o prazo de 2 semanas para repararem os lancis. Não cumpriram e a 
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passadeira que refizeram não foi com os materiais acordados, pelo que na passada 2.ª 

feira já deu instruções à Engenheira para notificar a empresa para concluir os trabalhos. 
 
6.ª questão � foi respondida pelo Sr. Vereador Paulo Vicente, que referiu que a 
Valorlis informou que têm em curso um procedimento e quando estiver concluído darão 

indicação à Câmara dos ecopontos que serão colocados no concelho, sendo que um 

deles é o ecoponto junto à escola Calazans Duarte. 
 

 

Na sequência das respostas obtidas às questões que colocou, o Sr. Vereador Dr. 

Alberto Cascalho solicitou cópia do parecer que sustenta o fim do contrato da Dr.ª 

Sónia Guerra. 
Relativamente ao Museu da Floresta referiu que seja qual for o modelo a adoptar, 
sempre foi entendido que o mais aconselhável seria o modelo �Fundação�, com a 
possibilidade de esta entidade poder vir a ser a entidade gestora do Pinhal de Leiria, 
tendo em vista a revitalização da sua actividade. Por último, e como nota, disse que lhe 
parece que os municípios vizinhos com mata, designadamente Leiria, capital do distrito, 

poderiam dar uma força enorme neste projecto. 
 
O Sr. Presidente pôs à disposição de todos, para consulta, a pasta que lhe foi entregue 

sobre o modelo económico da �Fundação�. 
 
Ainda a propósito da Bienal, o Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu que ficou com 
dúvidas na resposta que foi dada ao Dr. Alberto Cascalho, e por isso precisa de saber 

quais são os valores envolvidos e quais os moldes da presença de interesses privados 

numa iniciativa de carácter eminentemente público. 
 
O Sr. Presidente fez alusão à conferência de imprensa que realizou e onde foram 

prestadas todas as informações sobre a Bienal e a posse administrativa da Ribeira das 

Bernardas. De seguida foi presente à reunião o dossier da Bienal, que o Sr. Vereador 

teve oportunidade de analisar. 
 

O Sr. Vereador Dr. António Santos sugeriu, ainda a propósito da Bienal de Artes 

Plásticas, que em futura edição, e apesar de se manter nos mesmos moldes, que 
se divulgue com maior abrangência, chamando a própria população a 

participar activamente em iniciativas paralelas, à semelhança do que acontece noutros 

concelhos de que tem conhecimento, nomeadamente em Vila Real de Santo António, 
entre outros.   
 
 

 O Sr. Presidente prestou as seguintes informações: 

 
Fiscalização ao Arquivo � foi efectuada já com a DASED e a DARH lá instaladas, 

depois de devidamente autorizados para tal, pois tinha sido pedida uma autorização 

temporária. Foram apresentadas algumas sugestões, tendo sido detectada a existência do 

acervo das matas sem que esteja regularizado, o que vai ser feito, através de protocolo. 
 
Actos de vandalismo � durante a noite passada as tendas do mercado foram rasgadas.  
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Passagem de ano � não haverá o habitual fogo de artifício, sendo o valor do mesmo 

distribuído por instituições de carácter social das três freguesias do concelho. 
 
 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de cinco processos de obras 

particulares não incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, 
pelo que os mesmos serão apreciados imediatamente após a votação daqueles que 

constituem a ordem do dia.  
Solicitou ainda a apreciação e votação, também fora da ordem do dia, de mais quatro 

assuntos, o que também foi aceite por todos. 
 
 



 



1 - EMPREITADA DE: �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA 

DOS GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS - CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 04/10 (DIRM)� - ADJUDICAÇÃO 

 
 
865 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Abertura de arruamento 

paralelo à Estrada dos Guilhermes e duas intersecções giratórias�, relatórios preliminar e final, 

nos quais se propõe a adjudicação da empreitada ao concorrente �Lenaprédio, Lda/Oliveiras, 

SA�, pelo valor de 747.591,01� (setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e um 

euros e um cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 12 meses.  
 

A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 

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

prévia escrita, delibera adjudicar ao concorrente �Lenaprédio, Lda./Oliveiras, SA�, pelo 

valor de 747.591,01� (setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e um euros e 

um cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 12 meses, a 

empreitada de �Abertura de arruamento paralelo à Estrada dos Guilhermes e duas 

intersecções giratórias�, de acordo com os artigos 148º., 73º. nº. 1 e 36º., nº. 1, todos do 

Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18º., nº. 1, alínea b), do 

Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 64º., nº. 1, alínea q), da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
866 - Presente proposta da 22ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
17ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 184.321,75 euros nos 
reforços e de 184.321,75 euros nas anulações; 
16ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 11.000 euros nos 
reforços, e de 11.000 euros nas anulações.  
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16ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 126.870 euros nos 
reforços, e de 158.370 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 22ª 

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. 

 

 

3 - REQ. N.º 2391/10 � PC N.º 447/06 � FERREIRA & FERREIRA, LDA. 

 
 
867 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Empreendimento 

Turístico (Hotel Cristal Praia Villas � Hotel 4*), aprovado por Deliberação tomada em Reunião 

de Câmara de 08/03/2007, ao qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção 

n.º 91/07, 04/06. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente às alterações efectuadas durante o decorrer da obra 
de Construção do Empreendimento Turístico, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara de 04/06/2009. 
 
Presente Pedido de Licenciamento de Alterações ao Edifício de Apoio do Complexo Aquático 

existente, dispondo de pareceres técnicos dos serviços que atestam estar o respectivo Projecto 

de Arquitectura, apto a merecer aprovação. 
 

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

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

seis meses a contar da data da notificação, os 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, incluindo as ligações das redes de abastecimento de água e de drenagem de 

águas residuais domésticas do estabelecimento de bebidas instalado na estrutura de 

apoio existente junto às piscinas, conforme Despacho proferido em 26/03/2009, 

comunicado à firma requerente através do Ofício n.º 487/09, de 30/03. 

2. Planta de Implantação actualizada contemplando os arranjos exteriores do complexo 

aquático, incluindo as áreas periféricas existentes dentro do recinto acessível aos 

utentes. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira esteve ausente durante a discussão e votação do 

presente processo por se encontrar impedido, nos termos do art.º 44.º, n.º 1, alínea a) do 

Código do Procedimento Administrativo. 
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4 - REQ. N.º 2375/10 � PC N.º 101/07 � GUSTAVO MANUEL DIAS GOUVEIA 

QUADRADO 

 
 
868 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Ampliação de um Edifício de 

Habitação e Comércio existente, localizado na Rua Alexandre Herculano, Freguesia de 

Marinha Grande. 
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, 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. 

2. Apresentação, em igual período, de requerimento acompanhado das peças escritas e 

desenhadas necessárias à emissão certidão relativa à sujeição do prédio ao regime de 

propriedade horizontal, visto as peças gráficas constantes do processo referenciarem a 

constituição de várias fracções (habitacionais e comerciais). 

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

consequência da realização da obra. 

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

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

implantação, 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. 

 
 
5 - REQ. N.º 3351/09 � PC N.º 272/09 � HORÁCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 

 
 
869 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano, localizado na 

Rua da Mata, Lugar de Pedra de Baixo, Freguesia da Marinha Grande.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

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

com determinadas condições. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos: 

a) Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 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) Prova de posse de título de utilização dos recursos hídricos para captação de água 

subterrânea, face a existência de poço no logradouro tardoz do prédio, caso o 

respectivo meio de extracção exceda os 5cv, nos termos previstos no Despacho n.º 

14872/09, de 02/07.  

2. Execução de passeio e demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra, sob eventual solicitação aos serviços técnicos competentes para 

sua verificação. 

3. 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. 

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

pintados. 

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

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

implantação, 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. 

 
 
6 - REQ. N.º 2355/10 � PC N.º 92/10 � ANACLETO DA SILVA RODRIGUES 

 
 
870 - Presentes Pedidos de Licenciamento e de Comunicação Prévia referentes à obra de 

Construção de Habitação Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação e à Operação de Destaque 

de Parcela, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua do Brejo do Pilado, Lugar do 

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

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

da proposta de destaque, 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 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 passeio e demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra, sob a eventual solicitação aos serviços técnicos competentes desta 

câmara para a sua verificação. 

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

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



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 28/10/2010 

Acta n.º 27 

 

 13 

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

pintados.  

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

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

implantação, 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). 

6. 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, 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 2297/10 � PC N.º 123/08 � ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO 

 
 
871 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração do Edifício Sede da 

Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego, localizado na Rua do Clube 

Desportivo de Casal Galego, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

26/03/2009 e Projectos das Especialidades aprovados por Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara realizada em 02/09/2010, transcrevendo-se esta última Deliberação:  
�� 
Presente Processo de Licenciamento n.º 21/94, referente à obra de Alteração do Edifício Sede da Associação 

Social Cultural e Desportiva de Casal Galego, situado na Rua do Clube Desportivo de Casal Galego, Freguesia 

Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção com o n.º 834/97, de 20/11. 

Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de alteração do referido edifício, dispondo de Projecto de 

Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 26/03/2009. 

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, com a 

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

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. O início de actividade nas instalações desportivas carece de Alvará de Licença de Funcionamento a emitir 

pelo Instituto do Desporto de Portugal, I.P., nos termos do n.º 1, do art. 14º, do Decreto-Lei n.º 317/97, de 

25/11. 

2. Deverá ser dado cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23/05, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2004, de 14/04, no que respeita às condições técnicas de segurança a 

observar na concepção, instalação e manutenção de equipamentos desportivos, tais como balizas e 

equipamentos de basquetebol. Deverá verificar-se o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 385/99, de 

28/09, no que respeita à responsabilidade técnica, seguro de riscos pessoais e regulamento de utilização. 

3. Nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão da autorização de 

utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia à Direcção Geral das Actividades Económicas do 
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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 

573/2007, de 17/07, no que diz respeito ao estabelecimento de restauração e bebidas. 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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 26/2010, de 30/03, deverá, no prazo de um ano a contar da data da 

notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 

necessários. 

�� 

 
Presente requerimento n.º 2297/10, de 28/09, a solicitar a anulação do condicionalismo referido 

no ponto 1 da Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 02/09/2010, por via da 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 141/09, de 16/06.   
 
Presentes informações técnicas dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 

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

Câmara deliberou revogar o condicionalismo referido no ponto 1 da Deliberação tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 02/09/2010, por via da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 141/09, de 16/06, mantendo-se os restantes condicionalismos da referida 

deliberação. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
8 - REQ. N.º 2367/10 � PC N.º 62/10 � RITA MARIA PEREIRA ANDRADE DOS 

SANTOS 

 
 
872 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício destinado a 

Actividades de Tempos Livres para crianças, a levar a efeito num prédio urbano onde se 

incontra instalado um Estabelecimento de Creche, Pré-Escolar e ATL, localizado na Rua Casal 
da Formiga, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Licença de Utilização n.º 45/05, de 

22/02 e Alvará n.º 1-LR/2006, emitido pelo Instituto da Segurança Social, I.P e Autorização de 

Funcionamento n.º 36/DREC, do Ministério da Educação. 
 
Presentes pareceres favoráveis emitidos pelas entidades externas consultadas, previstas no art. 
8.º do Decreto-Lei n.º 64/07, de 14/03, nomeadamente da Autoridade de Saúde (ACES Pinhal 

Litoral II), Autoridade Nacional de Protecção Civil e Instituto da Segurança Social, I.P. 
 
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 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. Termos de Responsabilidade do Autor do Projecto de Arquitectura e Coordenador de 

Projecto, rectificados, de forma a abranger a legislação específica aplicável à 

actividade a exercer e legislação referente à Segurança Contra Incêndios, 
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designadamente o Decreto-Lei n.º 64/07, de 14/03, Despacho Normativo n.º 96/89, de 

21/10, Decreto-Lei n.º 220/08, de 12/11 e Portaria n.º 1532/08, de 29/12. 

3. Cópia dos documentos de identificação civil dos restantes titulares do processo, 

locatários do prédio e signatários da declaração de autorização apresentada com o 

requerimento n.º 1823/10, de 26/07. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 2017/10 � PC N.º 21/10 � NOVA PADARIA DO ENGENHO, LDA 

 
 
873 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de alteração de espaço comercial 

tendo em vista a Instalação de um Estabelecimento de Bebibas, numa fracção de um prédio de 

habitação e comércio existente, localizado na Av. José Gregório, Freguesia de Marinha Grande, 

dispondo dos seguintes antecedentes: 
Processo de Licenciamento n.º 602/87, em nome de Manuel Claro Alves, relativo à obra de 

Construção de um Edifício, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção 

n.º 529/87, de 20/05, com posteriores prorrogações. 
Processo de Licenciamento n.º 1694/88, em nome de Manuel Claro Alves, relativo a alterações 

levadas a efeito na referida obra, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de 

Construção n.º 03/91, de 03/01, dispondo de Licença de Utilização n.º 111/07, de 12/09, para 

comércio, emitida para a Fracção �C�. 
 
Presente parecer favorável condicionado emitido pela Autoridade de Saúde (ACES Pinhal 

Litoral II), que se transcreve: 
 
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, 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. 

2. Apresentação, em igual período, de cópia da Acta de Assembleia de Condóminos com a 

aprovação das alterações de fachada por maioria representativa de 2/3 do valor total 

do prédio, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 1422.º do Código Civil, ou em 

alternativa, na sequência do sucedido na Assembleia de Condóminos realizada em 

22/07/2010, cópia da Acta da Assembleia de Condóminos onde conste Deliberação 

aprovada por maioria representativa de ¼ do valor total do prédio, de acordo com o 

previsto no n.º 4 do art. 1432.º do Código Civil, acompanhada de documento 

comprovativo do cumprimento do disposto nos números 5 e 6 do mesmo artigo. 

3. Apresentação, em igual período, de cópia dos documentos de identificação civil dos 

restantes titulares do processo, locatários do prédio e signatários da declaração de 

autorização apresentada com o requerimento n.º 1823/10, de 26/07. 

4. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer emitido pela Autoridade de Saúde 

(ACES Pinhal Litoral II), cujas observações se transcrevem. 
�� 
-Favorável Condicionado. 
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O estabelecimento deverá cumprir com o disposto nos normativos legais em vigor (Decreto Regulamentar 

n.º 20/2008 de 20 de Agosto, Regulamento CE n.º 852/2004 de 29 de Abril, DL n.º 243/86 de 20 de Agosto e 

Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro), nomeadamente: 

1 � Todos os compartimentos do referido estabelecimento, devem ser dotados de ventilação natural e ou 

mecânica, adequada e suficiente. Os sistemas de ventilação devem ser construídos de forma a proporcionar 

um acesso fácil aos filtros e a outras partes que necessitam de limpeza ou de substituição (n.º 5, Capítulo I, 

Regulamento (CE) n.º 852/2004 de 29 de Abril de 2004); 

2 � Deve existir um sítio apropriado ou um armário devidamente identificado e que seja possível fechar à 

chave, para arrumação dos produtos/utensílios de limpeza. 

Mais se informa que, os produtos de limpeza e os desinfectantes não devem ser armazenados em áreas onde 

são manuseados géneros alimentícios (n.º 10, Capítulo I, Regulamento (CE) n.º 852/2004 de 29 de Abril de 

2004); 

3 � As instalações sanitárias destinadas ao público devem ser dotadas de lavatórios com sistema de 

accionamento de água não manual, uma vez que os trabalhadores também vão usufruir destas (n.º 2, Art.º 

7.º, do Decreto Regulamentar n.º 20/2008); 

4 � Aconselha-se uma mola de retorno na porta das instalações sanitárias de senhoras. 

�� 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 2362/10 � PC N.º 382/08 � MARIA OLIVIA DORES MATIAS GOMES 

 
 
874 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de um Edifício de 

Habitação e Comércio (incluindo dois estabelecimentos de restauração e bebidas), localizado 
na Rua Pires de Campos, Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Presente parecer favorável emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil e parecer 

favorável condicionado emitido pela Autoridade de Saúde (ACES Pinhal Litoral II). 
 
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, 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. 

2. Apresentação, em igual período, de peças escritas e desenhadas que incluam a correcta 

descrição da composição das fracções, respectiva permilagem e áreas comuns, de 

forma a poder ser emitida a correspondente certidão de sujeição do prédio ao regime 

de propriedade horizontal, subjacente à pretensão. 

3. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer emitido pela Autoridade de Saúde 

(ACES Pinhal Litoral II), cujas observações se transcrevem. 
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�� 
1 � Todos os compartimentos que não possuam ventilação natural, devem ser dotados de meios que 

assegurem a renovação forçada de ar, adequada às suas dimensões. 

2 � O lavatório da instalação sanitária do pessoal do estabelecimento de restauração e bebidas, deve estar 

equipado com sistema de accionamento de água não manual. 

3 � Os funcionários que estão a trabalhar no café e na sala de refeições, para acederem às instalações 

sanitárias do pessoal, teriam de entrar numa zona de acesso à cozinha, o que não seria um procedimento 

correcto. Sendo mais acessíveis as instalações sanitárias destinadas aos utentes, devem os lavatórios estar 

dotados de um sistema de accionamento de água não manual. 

4 � Pelas mesmas razões, devem estes funcionários terem um local próprio para vestiário, equipado com 

armários individuais. 

�� 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no 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, relativa a cada 

estabelecimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 2341/10 � PC N.º 109/10 � ORLANDO DE JESUS GOMES DO NORTE 

 
 
875 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Instalação de Estabelecimento de 

Comércio a Retalho de Animais de Companhia e de Rações para Animais de Companhia, a 

levar a efeito na Loja n.º 49 do 1.º Piso do Centro Comercial Atrium, localizado na Rua das 

Portas Verdes, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presente parecer favorável condicionado emitido pela Autoridade de Saúde (ACES Pinhal 
Litoral II). 
 
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, 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. 

2. Apresentação, em igual período, de extracto da Planta de Condicionantes do PDM, à 

escala 1:25000, extracto da Planta de Situação à escala 1:25000, extracto da Planta de 

Ordenamento do PDM, à escala 1:25.000 e extracto da Planta de Localização, à escala 

1:2000, com a identificação e demarcação correcta do prédio onde se está a promover a 

operação urbanística. 

3. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer emitido pela Autoridade de Saúde 

(ACES Pinhal Litoral II), cujas observações se transcrevem. 
�� 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 28/10/2010 

Acta n.º 27 

 

 18 

O estabelecimento deverá cumprir com todas as disposições legais e normativas em vigor (Regulamento CE 

n.º 183/2005, de 12 de Janeiro, Capítulo III do Anexo do DL n.º 315/2003 de 17 de Dezembro que altera o 

DL n.º 276/2001 de 17 de Outubro, DL n.º 243/86, de 20 de Agosto e a Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro), 

nomeadamente: 

- A ventilação referida no aditamento deve salvaguardar a entrada de ar renovado e saída de ar viciado sem 

provocar correntes ou arrefecimentos bruscos prejudiciais (n.º 5, artigo 10.º, Secção I, Capítulo III, DL n.º 

243/86, de 20 de Agosto). 

Chama-se a atenção que no caso das gaiolas das aves, o público não pode ter acesso a todos os lados das 

gaiolas (n.º 6 do Art. 28.º, Cap. III do Anexo, DL n.º 315/2003, de 17 de Dezembro).   

�� 

 

Mais deliberou informar o requerente que, 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 1012/10 � PC N.º 82/10 � ALBERTO MANUEL CARREIRA AMORIM 

 
 
876 - 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 o referido prédio urbano, dos seguintes antecedentes: 
Processo de Licenciamento n.º 832/76, referente à obra de Construção de uma Moradia, à qual 

foi atribuído Alvará de Licença de Obras n.º 1182/76, de 25/11, prorrogada através do Alvará 

de Licença de Obras n.º 553/77, de 27/05. 
Processo de Licenciamento n.º 770/88, referente à obra de Reparação/Conservação de Moradia 

e Construção de um Muro de Vedação, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Obras n.º 

724/88, de 17/06. 
 
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 proposta de destaque, 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 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. 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. 
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ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

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

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

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

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

3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja 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. 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.  

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

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

implantação, 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). 

6. 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, 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 2356/10 � PC N.º 35/10 � JOSÉ FILIPE SERRA CLAUDINO 

 
 
877 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1330/64, referente à obra de Construção de uma 

Moradia Unifamiliar, levada a efeito num prédio localizado no Lugar de Matos, Casal Galego, 
Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuída Alvará de Licença de Construção n.º 313/64, 

de 17/06. 
 
Presente Pedido de Licenciamento relativo à legalização das alterações levadas a efeito na 

referida edificação, decorrentes das desconformidades detectadas aquando da realização da 

vistoria efectuada em 03/12/2009. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as Alterações apresentadas ao 

Projecto de Arquitectura, aptas a merecerem 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, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 
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do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

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. 

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

consequência da realização a obra. 

 

Deliberou ainda informar o requerente, que nos termos do n.º 6 do art. 57.º do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

a concessão da respectiva Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de 

prévia vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 2388/10 � PC N.º 184/10 � TPE � TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS E 

ENGENHARIA, S.A. 

 
 
878 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Ampliação de Unidade Industrial 

do Tipo 2 existente, localizada nos Lotes 32 e 33 da Zona Industrial da Marinha Grande, 
dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara 

realizada em 16/09/2010. 
 
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. Apresentaçãode Projecto Eléctrico relativo à ampliação pretendida, devidamente 

aprovado por entidade licenciadora competente. 

2. Execução de todos os trabalhos que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização a obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 2249/10 � PC N.º 116/09 � BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 
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879 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício destinado a 

Clínica Dentária, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Estrada dos Guilhermes, 

Comeira, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 18/03/2010. 
 
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. Apresentação de elementos gráficos que demonstrem o cumprimento do Decreto 

Regulamentar n.º 8/90, de 06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 

04/09 e declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11, no que respeita ao receptáculo 

postal. 

2. Cumprimento dos aspectos constantes do parecer emitido pelo Delegado de Saúde do 

ACES Pinhal Litoral II, onde se refere que ��Devem ser cumpridas todas as normas 

regulamentares em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 233/2001, de 25/08, o Decreto-

Lei n.º 243/86, de 20/08 e Portaria n.º 987/93, de 06/10.�. 

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

consequência da realização a obra. 

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

rebocados e pintados. 

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

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

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

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

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. O registo da referida deslocação no respectivo livro de obra é 

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

utilização. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 

Deliberou ainda informar, que deverá submeter à apreciação da ANPC das 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 2181/10 � PC N.º 344/05 � LEONEL MARQUES POLICARPO 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 28/10/2010 

Acta n.º 27 

 

 22 

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

Habitacional e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua do 

Tecelão, Lugar de Amieirinha, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 

Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

13/11/2008. 
 
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. 
 
Presente Projecto de Obras de Urbanização englobando a execução da rede de drenagem de 

águas pluviais e a ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas desde o prédio 

até à última caixa de colector existente na Rua do Tecelão.  
 
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. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

Urbanização, nos termos do art. 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, no valor de EUR 51.165,75 (cinquenta 

e um mil, cento e sessenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do valor 

do IVA à taxa legal em vigor, referente às seguintes componentes: 
PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais: � 47.625,75 

Infra-Estruturas Eléctricas de Iluminação Pública: � 3.540,00 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A PRESTAR � 51.165,75 

2. 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.  

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

consequência da realização a obra, sendo que a reposição de pavimentos deverá 

efectuar-se em betão betuminoso (camada de desgaste) com uma espessura média de 

0,06m incluindo rega de impregnação após execução de camada de base em agregado 

britado de granulometria extensa (ABGE) com uma espessura média de 0,30m. 

4. 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, 
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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. 

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

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

implantação. 

6. O início das Obras de Urbanização deverá ser previamente comunicado aos serviços da 

Divisão de Infra-estruturas de Redes Municipais.   

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 2182/10 � PC N.º 155/04 � LEONEL MARQUES POLICARPO 

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

Habitacional e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua do 
Tecelão, Lugar de Amieirinha, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 

Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

13/11/2008. 
 
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. 
 
Presente Projecto de Obras de Urbanização englobando a execução da rede de drenagem de 

águas pluviais e a ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas desde o prédio 

até à última caixa de colector existente na Rua do Tecelão.  
 
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. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

Urbanização, nos termos do art. 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, no valor de EUR 51.165,75 (cinquenta 

e um mil, cento e sessenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do valor 

do IVA à taxa legal em vigor, referente às seguintes componentes: 
PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais: � 47.625,75 

Infra-Estruturas Eléctricas de Iluminação Pública: � 3.540,00 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A PRESTAR � 51.165,75 

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

pintados, com as seguintes características: 
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i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

consequência da realização a obra, sendo que a reposição de pavimentos deverá 

efectuar-se em betão betuminoso (camada de desgaste) com uma espessura média de 

0,06m incluindo rega de impregnação após execução de camada de base em agregado 

britado de granulometria extensa (ABGE) com uma espessura média de 0,30m. 

4. 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. 

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

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

implantação. 

6. O início das Obras de Urbanização deverá ser previamente comunicado aos serviços da 

Divisão de Infra-estruturas de Redes Municipais.   

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 2359/10 � PC N.º 111/10 � MARIA ADELINA SOUSA CARREIRA 

 
 
882 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Estabelecimento 

Comercial para Instalação de Estabelecimento de Bebidas, em fracção de um edifício de 

comércio e escritórios existente, localizado na Estrada de Leiria, Lugar de Embra, Freguesia de 

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

tomada em Reunião de Câmara realizada em 02/09/2010. 
 
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 de 

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: 
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1. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer emitido pela Autoridade de Saúde 

(ACES Pinhal Litoral II), cujas observações se transcrevem. 
�� 
O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor (DR n.º 20/2008, de 27 de 

Novembro, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril, DL n.º 243/86, de 27 de Setembro e 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); 

- A ventilação mecânica prevista para o estabelecimento deve ser adequada e suficiente, assim como incluir 

a zona de copa e arrumos (cave). Deve ser evitado o fluxo mecânico de ar de zonas contaminadas por zonas 

limpas. 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 (n.º 5, Cap. I Anexo II, Reg. N.º 852/2004, de 

29 de Abril); 

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

de água não manual (alínea b) do n.º 3 do art. 7.º do DR n.º 20/2008). 

�� 

2. Execução de todos os trabalhos que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

3. No caso de prever a instalação de sistemas de climatização nas instalações com uma 

potência nominal instalada superior a um limite de 25 kW para climatização, deve ser 

apresentado um estudo de acordo com o regulamento de sistemas energéticos e de 

climatização de edifícios (RSECE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 79/06, de 04/04, 

instruído com a respectiva declaração de conformidade regulamentar subscrita por 

perito qualificado no âmbito do SCE. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 

Deliberou ainda informar o requerente que, nos termos do disposto no art. 10.º do 

Decreto-Lei n.º 234/07, de 19/06, após a 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 2366/10 � PC N.º 187/08 � MARIA LUIZA FERNANDES AGOSTINHO 

CASTANHEIRA COSTA 

 
 
883 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de um 

Edifício de  Habitação e Anexos existentes, localizados na Avenida do Farol, Lugar de São 

Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado 
por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 18/03/2010. 
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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. Apresentação de Declaração do Técnico Responsável pelo Projecto de Comportamento 

Térmico, de acordo com o solicitado no ponto 7 do anterior Ofício n.º 1021/10, de 

06/09. 

2. 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. 

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

consequência da realização a obra. 

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. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 

Deliberou ainda informar o requerente que, de acordo com o art. 94.º do Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, as obras de 

construção civil nas praias do Concelho, serão suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, 

devendo estar concluídas, à data do início do prazo de suspensão referido, todas as acções 

de desobstrução da via pública. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 927/10 � PC N.º 215/09 � SILVÉRIO & BRÁS, LDA. 

 
 
884 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, incluindo a demolição total dos edifícios 

existentes, implantados sobre o prédio urbano localizado na Rua dos Naturais, Lugar de São 

Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de  Projecto de Arquitectura aprovado 
por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 18/03/2010. 
 
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. 
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Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, bem como o aditamento ao Projecto de Arquitectura 
anteriormente aprovado, 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. 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. 

2. Execução de todos os trabalhos que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização a obra. 

3. 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. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 

Deliberou ainda informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. A emissão do referido alvará, ficará condicionada ao parecer que vier a ser emitido 

pela ARH-Tejo, I.P. (Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.), no âmbito 

da consulta efectuada através do Instituto da Água, I.P., dado o prédio em causa se 

situar em área adjacente a uma zona de arribas, para a qual aquele instituto 

desenvolveu um projecto relativo à estabilização das mesmas, encontrando-se ainda o 

prédio, abrangido pela demarcação da linha limite do leito e da margem das águas do 

mar � Domínio Público Marítimo. 

2. Nos termos do disposto no art. 94.º do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande, as obras de construção civil nas praias 

do Concelho, serão suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, devendo estar 

concluídas, à data do início do prazo de suspensão referido, todas as acções de 

desobstrução da via pública.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - REQ. N.º 2441/10 � PC N.º 75/10 � RITA JOÃO ALEXANDRE FRADE 

 
 
885 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 
Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua 

10 de Junho, Freguesia de Moita, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 29/07/2010. 
 
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. 
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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. Apresentação de prova da posse de título de utilização dos recursos hídricos para 

captação de água subterrânea, face à permanência de poço no interior do prédio, em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 226-A/07, de 31/05. 

2. Execução de todos os trabalhos que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização a obra. 

3. 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. 

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

pintados. 

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

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

implantação. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - REQ. N.º 2345/10 � PC N.º 319/08 � JOSÉ ANJOS MORDOMO 

 
 
886 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1065/82, referente à obra de Alteração e 

Ampliação de um Edifício de Habitação e Comércio existente, localizado na Rua Manuel 
Pereira Roldão, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuída Alvará de Licença de 

Construção n.º 735/82, de 19/08. 
 
Presente Pedido de Licenciamento relativo à legalização das alterações levadas a efeito no 

referido edifício, decorrentes das desconformidades detectadas aquando da realização da 

vistoria efectuada em 27/02/2008, dispondo de Projecto de Alteração à Arquitectura, aprovado 

por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 26/11/2009. 
 
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. 
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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 ao bom acabamento da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 

Deliberou ainda informar o requerente, que nos termos do n.º 6 do art. 57.º do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

a concessão da respectiva Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de 

prévia vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - REQ. N.º 2419/10 � PC N.º 667/06 � JOSÉ PEREIRA PINTO 

 
 
887 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito no Lote 40 do Loteamento Urbano localizado 

no Lugar de Gaeiras, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 04/09, de 09/01, válido até 01/01/2011. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial, decorrente das alterações 

efectuadas em obra, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

01/04/2010. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades anteriormente aprovados, 

nomeadamente de Estabilidade, Gás e Redes de Distribuição de Água e Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas, dispondo de informações técnicas dos serviços, que atestam estarem 

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 ao bom acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
24 - REQ. N.º 2313/10 � PC N.º 264/07 � FERNANDO DUARTE DOMINGUES 

 
 
888 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito no Lote 74 do Loteamento Urbano localizado 

no Lugar de Gaeiras, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 58/09, de 23/02, válido até 12/02/2011. 
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Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades anteriormente aprovados, 

nomeadamente da Redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, decorrentes 

das alterações efectuadas em obra, dispondo de informações técnicas dos serviços, que atestam 

estarem 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 ao bom acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - REQ. N.º 2399/10 � PC N.º 186/07 � JESUINO ALVES GUERRA 

 
 
889 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua dos 

Vales, Lugar de Boco, Freguesia de Vieira de Leiria, à qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 140/09, de 08/07, válido até 03/01/2011. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e das Especialidades 
anteriormente aprovados, decorrentes das alterações efectuadas em obra, dispondo de 

informações técnicas dos serviços, que atestam estarem 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 ao bom acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - REQ. N.º 2308/10 � PC N.º 84/07 � JOAQUIM COSTA 

 
 
890 - Presente Processo de Licenciamento relativo à Ampliação e Legalização de Alterações 

levadas a efeito numa Moradia Unifamiliar existente, localizada na Rua da Sede, Lugar de 
Amieirinha, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 20/10, de 01/02, válido até 26/01/2011. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades anteriormente aprovados, 

nomeadamente das Redes de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais 
Domésticas, decorrente das desconformidades detectadas aquando da realização da vistoria 

efectuada em 11/08/2010, dispondo de informações técnicas dos serviços que atestam estarem 

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 ao bom acabamento da obra. 
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Deliberou ainda informar o requerente, que nos termos do n.º 6 do art. 57.º do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

a concessão da respectiva Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de 

prévia vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - REQ. N.º 1798/10 � PC N.º 701-10 � ELIGUERRA � CONSTRUÇÕES, LDA. 

 
 
891 - Presente Despacho do Sr. Presidente da Cãmara Municipal, datado de 18/10/2010, com o 

seguinte teor: 
 
�Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes no presente processo, o Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, proferiu o seguinte despacho: 
Deferir o pedido de Ocupação da Via Pública com andaimes de 4 andares, por um período mínimo de 1 mês, 

numa área de 30m
2
, para pintura de um edifício existente, sito em Rua 25 de Abril, Freguesia de Vieira de Leiria, 

nos termos do disposto no n.º 3 do art. 68.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11/01, devendo 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 Edificações Urbanas do Município 

da Marinha Grande e demais legislação aplicável, sendo que o pedido em apreço será presente na próxima 

reunião de Câmara para a respectiva ratificação. 

Informe-se o requerente que as obras que pretende executar, sendo de conservação nos termos do definido na 

alínea f) do art.º 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16/12, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 26/2010, de 30/03, são consideradas isentas de licença, por 

se enquadrarem na alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º do mencionado diploma legal, desde que as mesmas não 

impliquem modificações das características físicas da edificação existente, designadamente a respectiva estrutura 

resistente, cérceas, forma das fachadas, forma dos telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior.� 

 

Após análise da pretensão, a Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do art. 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18/09, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, delibera ratificar o 

despacho transcrito. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE. 
 

 

892 - Considerando: 
 A necessidade e o empenho do Município em proporcionar respostas céleres e justas às 

solicitações dos utentes. 
 O pronto cumprimento das obrigações e uma gestão mais célere e desburocratizada dos 

procedimentos administrativos. 
 Apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito dos procedimentos 

administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos e o respeito 
pelas suas necessidades, tornando viáveis as suas iniciativas. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 28/10/2010 

Acta n.º 27 

 

 32 

 A necessidade frequentemente sentida pelos particulares na ocupação de espaço público 

por motivo de execução de obras aquando da realização de obras isentas de 

procedimento de controlo prévio. 
 

A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 7 do art. 64º e do 

nº 1 do art. 65º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação com o disposto no nº 1 do artigo 83º do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

delegar no seu Presidente, Álvaro Manuel Marques Pereira, a competência para 

autorizar a ocupação de espaço público por motivo de execução de obras isentas de 

procedimento de controlo prévio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



 

A reunião foi interrompida nesta altura, para um intervalo de 15 minutos, tendo sido retomada 
após esse período, com a continuação da discussão e votação da ordem do dia. 
 



 

 

 

29 - PROPOSTA APRESENTADA PELOS SENHORES VEREADORES DA CDU 

 

 

893 - Presente proposta apresentada pelos Senhores Vereadores da CDU, cujo conteúdo se dá 

por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 2), em que é proposto: 
 
1 � A suspensão imediata da aplicação da deliberação tomada na reunião de 02.09.2010, 

relativa ao aumento das tarifas de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos. 
2 � A elaboração de uma nova proposta que tenha em devida conta a realidade sócio-
económica do Concelho. 
 
Esta proposta foi rejeitada, por maioria, com 3 votos contra dos Srs. Vereadores do P.S., 

1 abstenção do Sr. Vereador do P.S.D. e 3 votos a favor 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, 

 
O Sr. Vereador Paulo Vicente proferiu a declaração de voto cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e que se anexa à presente acta (Anexo 3). 

 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Além da fundamentação incluída na proposta que foi recusada pelos Srs. Vereadores do 

Partido Socialista, há a considerar um dado novo e absolutamente decisivo relativamente ao 

momento em que a Câmara aprovou o aumento de tarifas, ou seja a 02/09/2010. Esse novo 
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dado que altera de forma radical as condições de vida da população reporta-se às medidas 

altamente penalizadoras constantes do PEC 3. 

Entendemos que a proposta por nós apresentada não pode ser tratada como uma posição 

populista, dado que é dever do poder local agir em defesa das condições de vida das 

populações, e no presente quadro os aumentos aprovados irão ter inevitavelmente um pesado 

impacto negativo nessas condições. Surpreende-nos a insensibilidade demonstrada perante 

este conjunto de circunstâncias.� 

 

Esta declaração foi subscrita pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Dengucho e pelo Sr. 

Vereador Dr. Vítor Pereira. 

 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos declarou que reiterava as declarações proferidas 

aquando da aprovação do aumento de tarifas. 

 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira ausentou-se da reunião após a votação deste assunto. 

 

 

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

(DIRM) � ALTERAÇÃO AO PLANO DE TRABALHOS. 

 

 

894 - Presente requerimento apresentado pela firma �Civilvias � Construção & Vias, L.da� a 

solicitar a aprovação de um novo plano de trabalhos e respectivo cronograma financeiro, 

relativo à empreitada em epígrafe. 
 
Presente informação da D.I.R.M., com a ref.ª SS-49.10, na qual se apreciam os elementos 
apresentados pelo empreiteiro, podendo concluir-se que: 
 a) O desenvolvimento dos trabalhos estabelecido inicialmente não foi respeitado, uma 

vez que não foi possível à firma impor, desde logo, os rendimentos de trabalho por si 
apontados, devido essencialmente às dificuldades na obtenção de cedências de terreno para o 

alargamento da plataforma do arruamento. Apenas no início do presente mês de Outubro é que 

foi possível efectuar a consignação final da obra (auto de 14 de Outubro de 2010), com a 

efectiva disponibilização das últimas parcelas de terreno em falta. 
 b) O Caderno de Encargos admite, no seu ponto 4.4.3, a possibilidade de o plano de 
trabalhos ser alterado; 
 c) O artigo 160º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, admite a modificação 

do plano de trabalhos vigente, com os fundamentos acima aduzidos. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do ponto 4.4.3 do Caderno de Encargos 

e do n.º 3 do artigo 160º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, aprovar o plano de 

trabalhos modificado e respectivo plano de pagamentos, de modo a conformar a obra com 

os fundamentos que se reflectem no seu prazo de execução, fixando-se, em conformidade 

com a proposta do empreiteiro, a data de conclusão dos trabalhos no dia 15 de Dezembro 

de 2010. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
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31 - �REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE ESCOURA� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 08/2010 � ABERTURA DE CONCURSO  

 

 

895 - Presente informação da D.I.R.M., com a ref. AR/10/10, propondo a abertura de um concurso 

público para execução da �Rede de Águas Residuais Domésticas de Escoura�, nos termos 

conjugados do Artigo 16º, alínea b) e Artigo 19º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos 

(CCP). 
 
Presente igualmente projecto de execução composto por peças desenhadas, memória descritiva, 

medições, orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de gestão de resíduos, 

caderno de encargos (condições gerais e especiais), e programa de concurso. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 19º, al. b), 36º, n.º 1, 38º, 40º, n.º 2 e 

67º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do artigo 18º, n.º 1, 

alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delibera: 

 

1. Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades identificadas; 

2. Escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 

contrato, de acordo com o orçamento que integra o projecto de execução; 

3. Autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 

4. Aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de encargos 

e elementos de solução da obra), que passam a integrar o processo administrativo; 

5. Designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Eng.ª 

Ludmila Berardo (presidente), Eng.º Telmo Faria (vogal) e Eng.ª Edite dos Santos 

(secretário) e como suplentes Ângelo Rosário e Luís Silva. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

32 - �REDE DE DRENAGEM DOMÉSTICA NO LUGAR DE FONTE SANTA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2010 (DIRM) � ABERTURA DE CONCURSO  

 

 

896 - Presente informação da DIRM, com a referência EM/24/2010, propondo abertura de um 
concurso público para a �Execução de rede de drenagem doméstica em diversos arruamentos da 

Fonte Santa � Marinha Grande�, de acordo com o exposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º e 

alínea b) do artigo 19º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos. 
 
Presente igualmente projecto de execução, composto por peças desenhadas, memória descritiva, 

medições, orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de gestão de resíduos, 

caderno de encargos � condições gerais e especiais, e programa de concurso. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 19º, al. b), 36º, n.º 1, 38º, 40º, n.º 2 e 

67º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 169/99, 
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de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do artigo 18º, n.º 1, 

alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delibera: 

 

- Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades identificadas; 

- Escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 

contrato, de acordo com o orçamento que integra o projecto de execução; 

- Autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 

- Aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de encargos e 

elementos de solução da obra), que passam a integrar o processo administrativo; 

- Designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Edite 

Moniz (presidente), Ângelo Rosário (vogal) e Telmo Faria (secretário) e como 

suplentes Sara Vidal e Luís Silva. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

33 - CAFÉ CINE-BAR ACTOR ÁLVARO. TRESPASSE 
 
 
897 - Presente requerimento apresentado por Maria Adélia Deniz Chibante, no qual solicita 

autorização para efectuar o trespasse do referido estabelecimento comercial. 
 
Presente informação jurídica, na qual se conclui que �é permitida a transmissão por acto entre 

vivos da posição do arrendatário, sem dependência da autorização do senhorio no caso de 

trespasse de estabelecimento comercial� e que �o senhorio tem direito de preferência no 

trespasse por venda ou dação em cumprimento (artigo 1112.º, n.º 4, do Código Civil)�. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, alínea f), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, não exercer 

o direito de preferência no trespasse por venda do estabelecimento Café Cine-Bar Actor 

Álvaro. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

34 - DOAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 1.920 M
2
, À 

JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA, DESTINADA AO ALARGAMENTO DO 

CEMITÉRIO DA MOITA 

 
 
898 - Presente informação da Secção de Património n.º I/1203/2010 de 05-08-2010; 
 
Presente certidão da deliberação camarária de 17-11-2009 e minuta da assembleia municipal de 
27-11-2009, a aprovar a desafectação de parcela de terreno do domínio público municipal para 

ingressar o domínio privado do Município, com a área de 1.920 m
2, destinada ao alargamento 

do cemitério da Moita; 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 28/10/2010 

Acta n.º 27 

 

 36 

Presente comprovativo de inscrição do prédio nas Finanças, inerente ao artigo provisório 785 e 

certidão permanente da descrição n.º 1121 da Conservatória do Registo Predial a comprovar a 

titularidade do prédio por parte da autarquia; 
  
Atento o exposto, a Câmara Municipal delibera ao abrigo do disposto na alínea f) n.º 1 do 

art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, doar à Freguesia da Moita, a parcela de terreno com a área de 1.920 m
2
, 

inscrita a favor do Município da Marinha Grande sob o artigo P785 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob n.º 1121, destinada ao alargamento do cemitério da 

Moita, 

 

Nas seguintes condições: 

 

a) A área cedida destina-se única e exclusivamente ao alargamento do cemitério da Moita, 

pelo que, deve a Junta de Freguesia da Moita apresentar comprovativo de que a parcela 

de terreno integrou o domínio público da freguesia; 

 

b) O não cumprimento da cláusula anterior, implica a reversão da parcela de terreno 

para o domínio privado do Município da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

35 - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NOS CONSELHOS 

GERAIS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS 

 
 
899 - Presentes os ofícios nº 608/2010 e 591/2010, do Agrupamento de Escolas de Vieira de 
Leiria e da Escola Secundária Pinhal do Rei, respectivamente, solicitando que a Câmara 

Municipal designe os representantes do município nos seus Conselhos Gerais, uma vez que 

possui, por direito próprio, conferido pelo n.º 6 do artigo 12.º, do Decreto Lei n.º 75/2008, de 

22 de Abril, assento naqueles órgãos dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas 

do concelho. 
 
Apreciados os referidos documentos e reconhecida a importância de que se reveste a 

participação do município nos órgãos de direcção estratégica dos estabelecimentos de ensino 

público sedeados no concelho, a Câmara Municipal delibera, em cumprimento do disposto 

no art.º 14.º, n.º 3 do diploma legal supra citado, designar seus representantes nos 

Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e 

Vieira de Leiria bem como nos das Escolas não agrupadas Pinhal do Rei e Calazans 

Duarte, o Chefe da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto e um Técnico Superior 

afecto à área da educação. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

36 - SEMANA DE MOLDES 2010 � ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 
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900 - Presente pedido formulado, em conjunto, pela CEFAMOL � Associação Nacional da 

Industria de Moldes, pelo Centimfe � Centro Tecnológico da Industria de Moldes e pela 
Pool.Net � Portuguese Tooling Network, solicitando a concessão de apoios financeiros e 

logísticos decorrentes da realização da �Semana de Moldes 2010�, entre os dias 20 e 24 do 

passado mês de Setembro, na Marinha Grande e Oliveira de Azeméis.  
 

Presente, também, a informação nº 1510/10 de 8 de Outubro, da DASED � Divisão de Acção 

Social, Educação e Desporto, Sector de Educação, sublinhando a importância do evento 

sobretudo, pela �promoção internacional da marca Engineering & Tooling from Portugal mas, 

também, por estimular a definição e reforço de estratégias assente no debate e partilha de 

conhecimentos e experiências entre os seus principais actores, portugueses e estrangeiros, 

potenciando-se assim, o estabelecimento de novas parcerias e consórcios�. 
 
 

 

De acordo com a referida informação,� a Semana de Moldes, cuja afirmação tem vindo a 

sublinhar o prestigio crescente da indústria portuguesa, nos contextos nacional e 

internacional, revela-se uma vez mais, uma realização de importância vital, face ao momento 

económico desfavorável que se vive, hoje, ao nível mundial, contribuindo decisivamente para a 

melhoria e dinamização concertada de respostas do tecido empresarial nacional e local.  

 

É de todos conhecida a vocação essencialmente exportadora da indústria de moldes 

portuguesa, o que coloca o país e, em particular a Marinha Grande, numa posição de grande 

exposição às vicissitudes de um mercado global extremamente exigente e competitivo. 

 

A Semana de Moldes, edição 2010, da qual a Câmara Municipal não pode alhear-se, dada a 

elevada expressão e peso económico que a indústria de moldes tem neste concelho, inscreve-

se, assim, numa busca incessante da excelência e de um posicionamento consistente da 

indústria portuguesa de moldes, face aos enormes desafios com que se confronta ao nível 

internacional,  

 

A atestar a importância do evento deve ainda ser salientado, o número e qualidade das 

conferências e seminários realizados ao longo de toda esta semana assim como, a presença de 

Sua Exa. o Sr. Ministro da Economia, Dr. Vieira da Silva, para além de peritos internacionais 

de renome no seio da indústria de moldes.� 

 

A Câmara Municipal apreciou os documentos disponíveis e reconhecendo a importância de 

que se reveste um evento como a �Semana de Moldes 2010�, uma vez que contribui 
decisivamente para a melhoria e dinamização concertada de respostas do tecido empresarial 

nacional e local, face aos enormes desafios com que se confronta ao nível mundial, atestada 

ainda, pelo número e qualidade das conferências e seminários realizados, ao longo de toda esta 
semana, assim como, da presença de Sua Exa. o Sr. Ministro da Economia, Dr. Vieira da Silva 

e de peritos internacionais de renome, no seio da indústria de moldes, delibera, ao abrigo da 

competência conferida pelo art.º 64.º n.º 2 alínea l) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

carácter logístico e financeiro ao CENTIMFE � Centro Tecnológico da Industria de 

Moldes, cuja situação contributiva e tributária junto dos serviços de Segurança Social e 

de Finanças, respectivamente, se encontra regularizada, suportado pela acção 2010/A/171, 

do plano de actividades municipal, visando o cumprimento dos compromissos com a 

organização da edição de 2010 da �Semana de Moldes�, que decorreu entre os dias 20 e 

24 do passado mês de Setembro, consubstanciado nas seguintes acções: 
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 Oferta de 3 brindes de carácter regional, de prestigio, assinalando a presença de 

representantes do Estado Português;  

 Oferta de 6 canetas de vidro para presentear conferencistas e investigadores 

convidados; 

 Atribuição de um apoio financeiro, no montante de 5.000�, para comparticipação 

nas despesas da iniciativa, onde se inclui a realização de uma vídeo-conferência em 

parceria com o Município de Oliveira de Azeméis; 

 Transporte em autocarro para deslocações de participantes e conferencistas 

convidados, entre as instalações do Centimfe, os locais onde deverão decorrer 

jantares oficiais e os hotéis onde se encontram instalados�. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

37 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � MARIA DE LURDES ANJOS MATOS � RESIDENTE NA AVENIDA 

DA LIBERDADE BLOCO M 2.º ESQUERDO, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 
 
 
901 - Presente informação n.º 1536/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 14/10/2010, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por parte 

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

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

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

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

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

renda actual para 13,86� (treze euros e oitenta e seis cêntimos). 

 

Mais delibera que o valor da renda entre em vigor, a partir do próximo mês de 

Novembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
38 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA APOIADA REFERENTE A INQUILINO 

RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 5 RÉS-DO-CHÃO C, CASAL 

DE MALTA � JOSÉ PEREIRA - PARA ENTRADA EM VIGOR A PARTIR DE 1 DE 

NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. 

 

 

902 - Presente informação n.º 1533 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 14/10/2010, referente à actualização, a partir do próximo mês de 

Novembro, da renda da habitação social, pertença da Autarquia, mencionada em epígrafe. 
 

A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta o decreto-lei n.º 166/93, de 7 

de Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º 
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da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual da referida renda.  

 

A partir de Novembro/2010: 
 

Rua Júlio Braga Barros 

 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

5 José Pereira R/C C 01/09/2000 95,60� 53,68� 
 

Mais delibera ainda que o valor da renda acima indicada, entre em vigor a partir de 1 de 

Novembro do corrente ano. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
39 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA DA 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO PLANO DE ACTIVIDADES PREVISTO PARA O CORRENTE ANO. 
 
 
903 - Presente informação n.º 1575 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 19 de Outubro de 2010, a dar conta do pedido de apoio financeiro 
efectuado pela Delegação Distrital de Leiria da Associação Portuguesa de Deficientes, datado 

de 23 de Dezembro do ano transacto e registado com o número de entrada 219/2010, para fazer 

face ao desenvolvimento das actividades previstas no âmbito do Plano para o corrente ano. 
 

Considerando o contributo da Delegação Distrital de Leiria da Associação Portuguesa de 

Deficientes, com o desenvolvimento das actividades previstas em Plano para o corrente 

ano, para a defesa e reforço dos direitos e dignidade das pessoas com deficiência. 

 

A Câmara apreciou a informação anexa e delibera no uso de competência prevista na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 

1.000,00� (mil euros) à Delegação Distrital de Leiria da Associação Portuguesa de 

Deficiente, contribuinte fiscal número 501 129 430, com sede em Travessa Vieira de 

Leiria, n.º 15, 2430-276 Marinha Grande para fazer face ao desenvolvimento das 

actividades previstas em Plano para 2010. 

 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/44 do Plano de Actividades Municipais 

para o corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

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

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 
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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. 

 

 

40 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PARA SUPORTE DAS DESPESAS 

TIDAS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO NA MARINHA 

GRANDE. 
 
 
904 - Presente informação n.º 1563 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 19 de Outubro de 2010, a dar conta do pedido de apoio financeiro 
efectuado pela Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, datado de 7 

de Setembro do corrente ano, com o registo de entrada n.º 10793, para fazer face às despesas 

tidas no âmbito das Comemorações do Dia do Idoso. 
 

Considerando o apoio que este evento tem merecido por parte da autarquia, em edições 

anteriores; 

 

Considerando o impacto positivo que sempre tem tido junto da população sénior;   

 
A Câmara apreciou a informação anexa e delibera no uso de competência prevista na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 

200,00� (duzentos euros) à Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e 

Idosos, com o número de identificação fiscal 502 870 419 e com sede em Rua 18 de Janeiro 

n.º 13, 2430-256 Marinha Grande. 

 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/49 do Plano de Actividades Municipais 

para o corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

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

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social 

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

Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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41 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS (ASURPI) PARA SUPORTE DAS 

DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 32.ª EDIÇÃO DO ALMOÇO DE NATAL DO 

REFORMADO. 
 
 
905 - Presente informação n.º 1569 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 19 de Outubro de 2010, a dar conta do pedido de apoio financeiro 
efectuado pela Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, datado de 23 

de Setembro do corrente ano, com o registo de entrada n.º 11323, para fazer face às despesas 

inerentes à realização da 32.ª edição do Almoço de Natal dos Reformados. 
 

Considerando o apoio que este evento tem merecido por parte da autarquia, em edições 

anteriores; 

 

Considerando as despesas avultadas que a realização de tal evento implica para a referida 

Associação; 

 

Considerando, por fim, os fracos recursos económicos dos pensionistas e reformados. 

 
A Câmara apreciou a informação anexa e delibera no uso de competência prevista na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 

1.100,00� (mil e cem euros) à Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e 

Idosos, com o número de identificação fiscal 502 870 419 e com sede em Rua 18 de Janeiro 

n.º 13, 2430-256 Marinha Grande. 

 

Mais delibera apoiar a Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, a 

nível logístico. 

 

 O referido apoio tem cabimento na rubrica A/49 do Plano de Actividades Municipais 

para o corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas que incluam fotografias, 

número total de participantes e artigos sobre o evento divulgados na comunicação social 

local ou regional, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da 

atribuição do subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social 

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

Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

42 - 8.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DE VIEIRA DE LEIRIA � PEDIDO DE 

APOIO 
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906 - Presente informação n.º I/1504/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 
(DASED), datada de 08/10/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro e logístico 

apresentado pelo Industrial Desportivo Vieirense, em ofício enviado à Câmara datado de 1 de 

Julho, para apoio à realização do 8.º Grande Prémio de Atletismo de Vieira de Leiria. 

 

A Câmara, apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

desenvolvido em prol da modalidade e da divulgação do nosso Concelho em todo o país 

pelo Industrial Desportivo Vieirense, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º 

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

Janeiro, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros 

(750 �) ao Industrial Desportivo Vieirense, NIF: 501254242, para apoiar na organização 

do 8.º Grande Prémio de Atletismo de Vieira de Leiria. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

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

obrigatoriamente, que fazer chegar à autarquia no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsídio por parte do Município, todos os comprovativos 

das despesas, assim como, um relatório que inclua fotografias, número total de 

participantes e fotocópias de todos os artigos sobre o evento divulgados na comunicação 

social local e nacional. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

43 - PEDIDO DE APOIO - RALLYE CENTRO DE PORTUGAL � EDIÇÃO 2010 
 
 
907 - Presente informação n.º I/1348/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 09/09/2010, dando conta de um pedido de subsídio apresentado pelo 

Clube Automóvel da Marinha Grande, em ofício enviado à Câmara datado de 19 de Agosto, 

para a realização do Rallye Centro de Portugal nos dias 17 e 18 de Setembro de 2010. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da modalidade e da divulgação da Marinha Grande em todo o país pelo Clube 

Automóvel, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar um 

subsídio no valor de dez mil euros (10.000,00 �) ao Clube Automóvel da Marinha Grande, 

NIF: 501104305, para apoiar a realização do referido evento. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 
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Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, fazer chegar à autarquia, no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsídio por parte do Município, todos os comprovativos 

das despesas, assim como um relatório que inclua fotografias, número total de 

participantes e fotocópias de todos os artigos sobre o evento divulgados na comunicação 

social local e nacional. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

44 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

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

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2010/2011 � 1ª 

DELIBERAÇÃO 

 
 
908 - Presente informação nº 1508/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 08/10/2010 referente ao processo de atribuição de subsídios 

escolares aos alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho 

da Marinha Grande � 1ª deliberação. 
 
A Câmara Municipal apreciou informação e tendo em conta que é da competência da 

Câmara Municipal comparticipar no apoio à acção social escolar, conforme prevêem as 

alíneas l) do nº 1 e d) do n.º 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 Setembro, republicada 

em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e, ainda em conformidade com o Despacho 

n.º 18987/2009, de 17 de Agosto, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação e do Despacho n.º 14368-A/2010, de 14 de Setembro, do Gabinete do Secretário 

de Estado da Educação, delibera atribuir aos órgãos de gestão dos 3 Agrupamentos de 

Escolas do Concelho da Marinha Grande os seguintes subsídios: 
 

 

 Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, com sede na Rua Prof. Bento Jesus 

Caraça, Apartado 63, 2430-901, nº fiscal 600 076 768 

Valor do subsídio escolar a atribuir 14.085,00� (catorze mil e oitenta e cinco euros) 

 

Total de pedidos: 450 (dos quais 46 não tiveram direito ao subsídio escolar) 
 

Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens 
100% (Escalão A) Grau de 

Ensino Nº de Alunos Valor unitário Total 
Pré-Escolar 86              50,00 �         4.300,00 �  
1ºCEB 156              40,00 �         6.240,00 �  
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50% (Escalão B) Grau de 
Ensino Nº de Alunos Valor unitário Total 

Pré-Escolar 61              25,00 �         1.525,00 �  
1ºCEB 101              20,00 �         2.020,00 �  
    

  Grau de 
Ensino 

Total 
  

Pré-Escolar        5.825,00 �    
1ºCEB        8.260,00 �    

Total      14.085,00 �   
 

 Agrupamento de Escolas Nery Capucho, com sede na Rua Fernando Pessoa, 

Apartado 305, 2431-901, nº fiscal 600 075 761 

Valor do subsídio escolar a atribuir 7.335,00� (sete mil trezentos e trinta e cinco euros) 

 

Total de pedidos: 273 (dos quais 46 alunos não tiveram direito ao subsídio escolar) 
 

Agrupamento de Escolas Nery Capucho 
100% (Escalão A) Grau de 

Ensino Nº de Alunos Valor unitário Total 
Pré-Escolar 22              50,00 �         1.100,00 �  
1ºCEB 102              40,00 �         4.080,00 �  
    

50% (Escalão B) Grau de 
Ensino Nº de Alunos Valor unitário Total 

Pré-Escolar 19              25,00 �             475,00 �  
1ºCEB 84              20,00 �         1.680,00 �  
 
    

Grau de 
Ensino 

Total 
  

Pré-Escolar        1.575,00 �    
1ºCEB        5.760,00 �    

Total        7.335,00 �    
 

 

 Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís 

Pereira Coutinho Apartado 6, 2431-909, nº fiscal 600 076 270 

Valor do subsídio escolar a atribuir 3.815,00� (três mil oitocentos e quinze euros) 

 

Total de Pedidos: 111 
 

Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria 
100% (Escalão A) Grau de 

Ensino Nº de Alunos Valor unitário Total 
Pré-Escolar 15              50,00 �             750,00 �  
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1ºCEB 54              40,00 �         2.160,00 �  
    

50% (Escalão B) Grau de 
Ensino Nº de Alunos Valor unitário Total 

Pré-Escolar 13              25,00 �             325,00 �  
1ºCEB 29              20,00 �             580,00 �  
    

Grau de 
Ensino 

Total   
Pré-Escolar        1.075,00 �    
1ºCEB        2.740,00 �    

        3.815,00 �    
 

Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se encontram 

contempladas nas acções A/19 e A/21 do Plano de Actividades Municipais para 2010. 

 
Mais delibera autorizar a publicação das listas definitivas, elaboradas nominalmente e 

constantes em anexo (Anexo 1) nesta deliberação, nos respectivos estabelecimentos de 

ensino, para conhecimento dos encarregados de educação, do valor a que terão direito a 

receber e da situação relativamente à utilização dos refeitórios escolares dos respectivos 

educandos, e suportar, durante o ano lectivo de 2010/2011, os almoços dos alunos 

subsidiados no escalão A (1,46�) e no escalão B (0,73�) que pretendam recorrer aos 

serviços das cantinas escolares. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

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

objecto, até ao final do 2.º período. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
45 - APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS 

PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO, REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO 

DO ANO LECTIVO 2010/2011 
 
 
909 - Presente informação nº 1516/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 12/11/2009 referente à atribuição de apoios aos três agrupamentos de 

escola do concelho para material didáctico e outros bens, conforme competência que decorre da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 
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Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos 

de alunos e salas em funcionamento em cada agrupamento para o ano lectivo 2010/2011; 

 
Considerando que os estabelecimentos de ensino estão agora reunidos em estruturas 

dotadas de autonomia para a sua gestão, designados por Agrupamentos de Escola. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 

Câmara Municipal comparticipar no apoio à acção social escolar, conforme alínea l) do nº 

1, e alíneas a) e e) do nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 Setembro, republicada em 

anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera aprovar os subsídios constantes no 

mapa seguinte, destinado a comparticipar nas despesas de aquisição de material 

didáctico, de recreio e de consumíveis e outro bens para o funcionamento das Escolas do 

1º Ciclo do Ensino Básico e jardins-de-infância do concelho, referentes ao primeiro 

período do ano lectivo 2010/2011. 
 
 

Valores dos subsídios 

Estabelecimentos 

Agrupamentos 

de Escolas 

Guilherme 

Stephens 

 
Contribuinte nº 

600 076 768 

Agrupamento de 

Escolas Nery 

Capucho 

 
Contribuinte nº 

600 075 761 

Agrupamento de 

Escolas de Vieira 

de Leiria 

 

Contribuinte nº 
600 076 270 

Acção do Plano 

de Actividades 

Municipais em 

2010 

Educação Pré-escolar 

VALOR 2010 7.922,40 � 4.396,80� 2.965,20� 
Total 15.284,40� 

 
Acção 16/A/2010 

1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2010 5.220,00� 5.580,00 � 2.040,00� 
Total 12.840,00� 

 
Acção 17/A/2010 

Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2010 13.142,40 � 9.976,80 � 5.005,20 � 28.124,40 � 

 
1 Subsídio no valor de 13.142,40� (treze mil cento e quarenta e dois euros e quarenta 

cêntimos) ao Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, com sede na Rua Prof. 

Bento Jesus Caraça, Apartado 63, 2430-901 Marinha Grande, nº fiscal 600 076 

768; 

2 Subsídio no valor de 9.976,80� (nove mil novecentos e setenta e seis euros e oitenta 

cêntimos) ao Agrupamento de Escolas Nery Capucho com sede na Rua Fernando 

Pessoa, Apartado 305, 2431-901 Marinha Grande, nº fiscal 600 075 761; 

3 Subsídio no valor de 5.005,20 (cinco mil e cinco euros e vinte cêntimos) ao 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, com sede na Rua D. António Luís 

Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431-909 Vieira de Leiria, nº fiscal 600 076 270. 

 

Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das acções 2010 A/16 e 2010 A/17, 

conforme descrito no mapa acima. 

 
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 Janeiro, confirmou-se 
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previamente que as entidades estão legalmente constituídas, conforme documentos que se 

encontram arquivados na Divisão de Educação da Autarquia, nomeadamente a cópia do 

Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

perante a Segurança Social e perante a fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Delibera ainda que as entidades contempladas com os subsídios supra-mencionados 

devem, obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do 

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

mesmo objecto, até ao final do 2.º período. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

46 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL À ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR PARA 

SUPORTE DAS DESPESAS, COM O FUNCIONAMENTO DO CENTRO SÓCIO 

SANITÁRIO �PORTA AZUL�. 
 
 
910 - Presente informação n.º 1541 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 15 de Outubro de 2010, a dar conta do pedido de apoio financeiro 
efectuado pela Associação Novo Olhar, datado de 28 de Maio do corrente ano e registado com 
o número de entrada 7283, para fazer face às despesas de funcionamento tidas com o Centro de 

Apoio Sócio-Sanitário Porta Azul. 
 

Considerando o leque diversificado dos apoios prestados pelo referido centro, bem como a 
importância social que a implementação de um projecto deste cariz acarreta, designadamente 

no âmbito da prevenção, reinserção e redução de danos, de toxicodependentes, prostitutas e 

sem-abrigo. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e delibera no uso de competência prevista na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 

5.000,00� (cinco mil euros) à Associação Novo Olhar, contribuinte fiscal número 503 260 

584, com sede na Rua do Comércio n.º 5 2.º E, 2400-124 Leiria, para suporte das despesas 

de funcionamento tidas com o Centro Sócio-Sanitário �Porta Azul�. 

 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/49 do Plano de Actividades Municipais 

para o corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

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

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 
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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. 

 
 
47 - CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA � ÉPOCA 2010 / 

2011 

 
 
911 - Presente informação n.º I/1583/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 20 de Outubro de 2010, dando conta que identificando a Autarquia a 
importância do trabalho desenvolvido pelos diversos Clubes / Associações do Concelho em 

prol da formação humana dos jovens através da dinamização desportiva, identificando ainda, a 

mais - valia das mesmas na divulgação do bom nome da terra, tem ao longo dos anos apoiado 

estas instituições, atribuindo subsídios, tendo em conta, os «Critérios de Financiamento à 

Actividade Física» aprovados em deliberação de câmara datada de 26 de Setembro de 2002. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a relevante importância do 

trabalho desenvolvido pelas Associações e Clubes Desportivos 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 respectivo para cada uma das 

entidades constantes no quadro seguinte, importância essa, 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 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DA COMEIRA 
500787654 2.450,00� 980,00 � 1.470,00� 

CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE 
503912530 9.900,00� 3.960,00� 5.940,00� 

CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA 501395369 1.200,00� 480,00� 720,00� 

CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 501216049 2.702,00� 1.080,80� 1.621,20� 

CENTRO RECREATIVO E CULTURAL 

DA JUVENTUDE DE CASAL D�ANJA 
503452840 2.200,00�  880,00� 1.320,00� 

DESPORTIVO NÁUTICO DA 

MARINHA GRANDE 
501089721 1.500,00� 600,00� 900,00� 

ESCOLA DE JUDO ESTRELA 

MARINHENSE 
501644300 4.800,00� 1.920,00� 2.880,00� 
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FUTEBOL CLUBE �OS BELENENSES� 501124683 3.630,00 � 1.452,00 � 2.178,00 � 

GRUPO DESPORTIVO �OS 

VIDREIROS� 
500885044 2.702,00� 1.080,80� 1.621,20� 

GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA 

VIEIRA 
501721983 2.702,00� 1.080,80� 1.621,20� 

INDUSTRIAL DESPORTIVO 

VIEIRENSE 
501254242 15.302,00� 6.120,80� 9.181,20� 

JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE 506889955 5.000,00� 2.000,00�  3.000,00� 

SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E 

RECREIO 1º JANEIRO 
501623051 250,00� 100,00� 150,00� 

SOCIEDADE DESPORTIVA E 

RECREATIVA DO PILADO E ESCOURA 
501804218 7.702,00� 3.080,80� 4.621,20� 

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E 

RECREIO 1.º DE MAIO 
501056467 39.090,00� 15.636,00� 23.454,00� 

SPORT LISBOA E MARINHA 501219340 14.204,00� 5.681,60� 8.522,40� 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE 501417702 7.225,00� 2.890,00� 4.335,00� 

SPORTING CLUBE MARINHENSE 501150544 26.110,00� 10.444,00� 15.666,00� 

TOTAL  148.669,00� 59.467,60� 89.201,40�  

 

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 Novembro 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 as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

arquivadas na Divisão Financeira. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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48 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO 

EDIFÍCIO DA RESINAGEM ENTRE MARÇO E JUNHO DE 2010 PELA CISCO � 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUVENIL 

 

 
912 - Presente no sector cultural, ofício com o registo E/6867/2010, de 25.05.2010, da CISCO - 
Associação Cultural Juvenil, sito na Rua Miguel Torga, nº 8, Várzea 2430-521 Marinha 
Grande, a solicitar apoio financeiro para a realização de programa cultural, que decorreu todos 
os sábados, no edifício da Resinagem de Março a Junho de 2010, cujo orçamento apresentado é 

de 2.320 euros (dois mil trezentos e vinte euros) para custear as despesas de: cachet de artistas, 
alimentação e deslocação de artistas e técnicos, aluguer de som e luz, publicidade e logística 

diversa necessárias à concretização dos eventos. (anexos I e II). 
 
Trata-se de uma iniciativa que prevê a realização de várias actividades de índole cultural 

conforme documentos em anexo e tem como principais objectivos animar o centro tradicional 
da Marinha Grande, criar hábitos culturais junto dos jovens e apelar à participação de outros 

públicos.  
 

Analisado o pedido, e considerando que: 
1. O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de 

natureza recreativa, social e cultural, de que resulte benefício para a 

população e desenvolvimento para o Concelho;   
2. Se trataram de vários eventos de índole cultural com uma programação 

diversificada e de grande qualidade transversal às áreas da música, da poesia 

e até do cinema;  
3. Se tratou de uma iniciativa que nas suas diversas manifestações fomentam a 

participação de jovens promovendo hábitos culturais enriquecedores do 
Homem; 

4. Se tratou de uma iniciativa que pretendeu atrair e fidelizar novos públicos, 

procurando despertar interesse junto dos jovens do Concelho e fora do 
Concelho; 

5. Os eventos trouxeram mais público e animação ao Centro Tradicional da 
Marinha Grande, zona da cidade mais despovoada. 

 

A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 
11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 2320,00� (dois mil trezentos e vinte 

euros) à CISCO - Associação Cultural Juvenil, sita na Rua Miguel Torga, nº 8, Várzea, 

2430-521 Marinha Grande, com o NIF 507532295, para apoiar a realização dos referidos 

eventos culturais, programados para o Edifício da Resinagem, cuja verba se enquadra na 

acção 2010/A/112 do PAM. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que: 
 
a) A entidade fica obrigada a apresentar, num prazo de 30 dias (seguidos) após a formalização 

do apoio por parte da Câmara Municipal, um relatório de execução onde conste: uma breve 

descrição do evento, com a componente financeira (relatório detalhado de receitas e despesas); 

descrição da programação realizada; fotografias e/ou recortes de imprensa alusivas ao evento;  
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b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não atribuição 

de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 
 
Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
49 - APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE 

FOLCLORE/2010 

 
 
913 - Presente pedido de apoio financeiro da BIP � Biblioteca de Instrução Popular - Rancho 
Folclórico Peixeiras da Vieira (E/9804/2010), Contribuinte n.º 501 459 472, com sede em Rua 
Pires de Campos, 27  -  2430 - 785  VIEIRA  DE  LEIRIA, para a realização do Festival de 
Folclore 2010, que teve lugar no dia 07 de Agosto de 2010 na Praia da Vieira. 
 
O Festival de Folclore é realizado sucessivamente há 30 anos na Praia de Vieira de Leiria e tem 
como principais objectivos: 
- Trazer à freguesia uma mostra de folclore do país, através da participação de vários grupos 

representativos de diversas regiões de Portugal; 
- A divulgação da etnografia e folclore nacionais na Praia da Vieira durante a época balnear; 
- A apresentação perante a população da freguesia da Vieira do folclore das gentes da Praia da 
Vieira, com as suas características próprias (arte Xávega, pesca tradicional, roupas típicas e 

cantares próprios, etc.).  
- Permitir o intercâmbio com os participantes de modo à divulgação das tradições da Vieira nas 

regiões de origem dos visitantes. 
A iniciativa revestiu-se de uma logística de dimensão considerável e tem vindo a ser integrada 

na programação cultural promovida pela Câmara Municipal da Marinha Grande na Praia da 

Vieira. Assistiram, gratuitamente, milhares de veraneantes e população local e da região, 

resultando da mesma benefício para a comunidade, em termos culturais e recreativos, e 

indirectamente, económicos, dada a grande afluência de pessoas ao comércio tradicional e 

estruturas turísticas/hoteleiras. 
 
O apoio financeiro destina-se a pagar os custos com cachets, alimentação, promoção e 

divulgação, custos de preparação do evento, que se estimam em 3900,00 � (segundo 

orçamento/estimativa de custos enviada pela entidade). 
 
Deste modo, considerando que: 
 

a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza 

recreativa, social e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento 
para o concelho da Marinha Grande  
b) Se trata de uma actividade cultural e recreativa cujo principal objectivo é a 
divulgação da etnografia e folclore nacionais na Praia da Vieira durante a época balnear; 

a apresentação do folclore das gentes da Praia da Vieira, com as suas características 

próprias (Arte Xávega, pesca tradicional, roupas típicas e cantares próprios, etc.) com a 
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consequente divulgação do património e identidade local, nomeadamente a divulgação 

das suas raízes culturais e etnográficas, entre outras. 
c) Dirigido à comunidade local e regional mas também a todos os veraneantes 

nacionais/internacionais de passagem pela Praia da Vieira no dia 07 de Agosto, que a 
este evento poderão assistir gratuitamente. 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento recreativo e cultural por via dos 
objectivos propostos, bem como económico, na medida em que atrai todos os anos 

milhares de visitantes que dinamizaram o comércio local; 
 
Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir 

apoio financeiro no valor de 1.500� (mil e quinhentos euros), à Biblioteca de Instrução 

Popular - Rancho Folclórico Peixeiras da Vieira, Contribuinte n.º 501 459 472, com sede 

em Rua Pires de Campos, 27 - 2430 - 785 VIEIRA de LEIRIA, para custear despesas com 

a organização do Festival de Folclore � 2010, que teve lugar no dia 7 de Agosto na Praia 

da Vieira. 

Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de 30 dias, após o recebimento do 

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

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

realizada, datas, estimativa do número de espectadores, fotografias ou outros elementos 

que enriqueçam o relatório, no qual sejam evidenciadas a realização/concretização 

inequívoca do objecto do apoio financeiro. 

 

A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade e cujas cópias se anexam 

à presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/112. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

50 - APOIO À REALIZAÇÃO DO JAZZ À MARINHA 

 

 

914 - Presente oficio da Associação Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, contribuinte nº 

503 482 650, com sede na Avenida 1º de Maio, nº 108, 2430 � 211 Marinha Grande e a 
funcionar na Rua do Sol, nº 45, Ordem, 2430 � 956 Marinha Grande, solicitando apoio 
financeiro no valor de 8.120,00� (oito mil cento e vinte euros) para a edição do �Jazz à 

Marinha�. 
 
Com 10 anos de experiência na organização do Festival de Jazz da Alta Estremadura, a 

Associação Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, propõe-se a realizar em 2010 um 
acontecimento de referência cultural no Concelho da Marinha Grande � �Jazz à Marinha�. 
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Este evento consiste na realização de um ciclo de 4 concertos de Jazz durante o mês de 

Novembro (dias 6,13, 20 e 27), na Galeria Municipal da Marinha Grande e no Cineteatro Actor 
Álvaro. Um género musical único, e pouco comum no nosso Concelho, mas com um público 

interessado e participativo, que colocou o Festival de Jazz da Alta Estremadura no roteiro dos 
festivais de Jazz internacionais.   
O �Jazz à Marinha� tem como objectivo geral oferecer à população da Marinha Grande o 
acesso a um género musical pouco divulgado no Distrito, descentralizando assim o conceito 

que para se ouvir Jazz o público tem que se deslocar às grandes urbes. 
 
O apoio solicitado destina-se a suportar as despesas a efectuar com a organização, produção e 

realização dos concertos segundo orçamento apresentado em anexo, nomeadamente, contratos 

com grupos, alojamentos, alimentação, equipamentos, pacote gráfico e ainda despesas de 

produção. 
 
A Câmara analisou a proposta e considerando que: 

 
a) O município deve dinamizar e apoiar actividades de interesse municipal de natureza 

recreativa, desportiva, social e cultural de que resulte benefício para a população e 

desenvolvimento para o concelho da Marinha Grande; 
b) Se trata de uma iniciativa com o objectivo geral de oferecer à população da Marinha Grande 
o acesso a um género musical pouco divulgado no Distrito, descentralizando assim o conceito 

que para se ouvir Jazz o público tem que se deslocar às grandes urbes. 
c) Que desta iniciativa resultará o desenvolvimento cultural para o município por via dos 

objectivos propostos; 
 
Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir 

o apoio financeiro de 8.120,00� (oito mil cento e vinte euros) à Associação 

Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, contribuinte nº 503 482 650, com sede na 

Avenida 1º de Maio, nº 108, 2430 � 211 Marinha Grande, para suportar as despesas de 

organização e produção do �Jazz à Marinha�. 

 

Fica a entidade acima indicada obrigada a apresentar, no prazo de 30 dias (seguidos) após 

a realização do evento, um relatório de execução da iniciativa, onde conste: 

a) Breve descrição da actividade 

b) Recortes de imprensa alusivos à actividade 

c) Fotos da acção 

d) Relatório financeiro da actividade que comprove a efectiva aplicação das verbas, tendo 

em conta o fim  primeiro da deliberação. 

 

A não apresentação do relatório com os elementos acima descritos implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade e cujas cópias se anexam 

à presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/112. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

51 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e sete de Outubro de dois mil e 
dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 1.828.180,95 � 
(um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, cento e oitenta euros e noventa e cinco cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 









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

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

unanimidade analisar os seguintes assuntos: 

 

1. REQ. N.º 2471/10 � PC N.º 113/10 � ALFREDO CAPERTA FAUSTINO 

 

2. REQ. N.º 920/10 � PC N.º 95/10 � ZON TV CABO PORTUGAL, S.A. 

 

3. REQ. N.º 1506/10 � PC N.º 139/10 � ZON TV CABO PORTUGAL, S.A. 

 
4. REQ. N.º 2302/10 � PC N.º 196/10 � JOAQUIM JOÃO SANTOS 

 
5. REQ. N.º 2444/10 � PC N.º 209/10 � PRÉDIO MARINHA � CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA. 

 

6. SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003, DE 23/08 E LEI Nº N.º 10/2008, DE 20/02. PC Nº 599-10: 

AMADEU DA SILVA GOMES FERREIRA. 

 

7. PRÉMIO DA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS E DESIGN 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE � 2010 �PRÉMIO PINTOR FERNANDO 

DE AZEVEDO� 

 

8. �BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA � COMEIRA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2009 (DIRM) � PLANO DEFINITIVO DE 

TRABALHOS 

 

9. �REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA (ANTIGA RUA 

4)� � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 
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1 - REQ. N.º 2471/10 � PC N.º 113/10 � ALFREDO CAPERTA FAUSTINO 

 

 

916 - Presentes Pedidos de Licenciamento e de Comunicação Prévia referentes à obra de 

Alteração e Ampliação de Moradia Unifamiliar existente e à Operação de Destaque de Parcela 

tendo em vista a Construção de Moradia Unifamiliar, a levar a efeito num prédio urbano 

localizado no Largo 1.º de Maio, Lugar de Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, 

dispondo do seguinte antecedente: 
Informação Prévia relativa à Viabilidade de Ampliação de uma Moradia Unifamiliar existente, 

deferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 21/01/2009. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 
normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação dos Projectos de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir a operação urbanística a realizar em duas fases, com os 

seguintes condicionalismos: 

1. A instalação dos 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. 

2. Execução de todos os trabalhos que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização a obra, nomeadamente passeios e arranjos exteriores 

propostos na envolvente às duas edificações, cujos alinhamentos, materiais a aplicar e 

dimensões deverão ser definidos no local pelos respectivos serviços da Câmara.  

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

4. 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, 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.  

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do 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. 
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2. Nos termos do art. 94.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 

Município da Marinha Grande, as obras de construção civil nas praias do Concelho, 

serão suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, devendo estar concluídas, à data do 

início do prazo de suspensão referido, todas as acções de desobstrução da via pública. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ. N.º 920/10 � PC N.º 95/10 � ZON TV CABO PORTUGAL, S.A. 

 

 

917 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública, para execução de trabalhos em subsolo para 

instalação de Rede de Distribuição de Televisão por Cabo, em 3 metros de vala em passeio, 

instalação de 1 armário, implantação de 1 poste, implantação de 4 tubos de saída, na Estrada da 

Garcia, Rua das Colmeias, Rua Cabeços da Garcia e Rua José de Jesus, Freguesia de Marinha 

Grande, por um período de 5 dias, dispondo de parecer técnico dos Serviços de Fiscalização 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 da Via Pública para execução de 

trabalhos em subsolo para instalação de Rede de Distribuição de Televisão por Cabo, em 

3 metros de vala em passeio, instalação de 1 armário, implantação de 1 poste, implantação 

de 4 tubos de saída, na Estrada da Garcia, Rua das Colmeias, Rua Cabeços da Garcia e 

Rua José de Jesus, Freguesia de Marinha Grande, devendo 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 Edificações Urbanas e demais legislação 

aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - REQ. N.º 1506/10 � PC N.º 139/10 � ZON TV CABO PORTUGAL, S.A. 

 
 
918 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública, para execução de trabalhos em subsolo para 

instalação de Rede de Distribuição de Televisão por Cabo, em 2 metros de vala em passeio, 

instalação de 1 armário e implantação de 1 poste, na Rua do Pinhal e Rua da Embra, Freguesia 
de Marinha Grande, por um período de 5 dias, dispondo de parecer técnico dos Serviços de 

Fiscalização 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 da Via Pública para execução de 

trabalhos em subsolo para instalação de Rede de Distribuição de Televisão por Cabo, em 

2 metros de vala em passeio, instalação de 1 armário e implantação de 1 poste, por um 

período mínimo de 1 mês, na Rua do Pinhal e Rua da Embra, Freguesia de Marinha 

Grande, devendo 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 

Edificações Urbanas e demais legislação aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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4 - REQ. N.º 2302/10 � PC N.º 196/10 � JOAQUIM JOÃO SANTOS 

 
 
919 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com tapumes e andaimes de 2 pisos, por um 

período de 365 dias, numa área de 12 m
2, para realização das obras de remodelação e 

ampliação de moradia, licenciadas no âmbito do Processo n.º 573/07, sito na Rua D. Helena 

Lopes Vieira, São Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, para o qual foi emitido o 
Alvará de Construção n.º 163/10, válido até 24/10/2011, dispondo de parecer técnico dos 

Serviços de Fiscalização 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 da Via Pública com tapumes e andaimes 

de 2 pisos, por um período de 12 meses, numa área de 12 m
2
, devendo ser 

minimizados/eliminados todos os potenciais prejuízos ao trânsito automóvel, e 

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 Edificações Urbanas e 

demais legislação aplicável. 

 

Deliberou ainda informar o requerente que, de acordo com o art. 94.º do Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, as obras de 

construção civil nas praias do Concelho, serão suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, 

devendo estar concluídas, à data do início do prazo de suspensão referido, todas as acções 

de desobstrução da via pública. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 2444/10 � PC N.º 209/10 � PRÉDIO MARINHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA. 

 
 
920 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com grua por um período de 60 dias, numa 
área de 93 m

2, para construção de edifício licenciado no âmbito do Processo n.º 492/04, sito na 

Rua das Portas Verdes, n.º 11, Freguesia de Marinha Grande, para o qual foi emitido o Alvará 

de Construção n.º 101/07, válido até 04/05/2012, dispondo de parecer técnico dos Serviços de 

Fiscalização 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 da Via Pública com grua, por um 

período de 2 meses, numa área de 93 m
2
, devendo 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 Edificações Urbanas e demais legislação aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

6 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE 
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ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 

23/08 E LEI Nº N.º 10/2008, DE 20/02. PC Nº 599-10: AMADEU DA SILVA GOMES 

FERREIRA. 

 
 

921 - Presente PC nº 599-10, em nome de Amadeu da Silva Gomes Ferreira. 
Presente informação jurídica nº I/1048/2010 
Presente informação jurídica nº I/1281/2010 
Presente informação jurídica nº I/1556/2010 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 
a) Vem o requerente solicitar à Câmara Municipal, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 91/95, 

de 02 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (Lei das Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal), a emissão de parecer favorável à ampliação do nº de compartes com vista à partilha do 

prédio rústico inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1164, freguesia e concelho da 

Marinha Grande; 
 

b) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal � a celebração 

de actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição 

de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de 

parecer favorável da Câmara Municipal�. 

 
c) A actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer desfavorável o facto 

de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer 
rendibilidade económica não urbana. 
 
d) Notificado para apresentar nova planta devidamente delimitada de acordo com a área que o 

prédio tem, ou levantamento topográfico do mesmo através do ofício nº 1005/10, de 

27/08/2010, o requerente apresentou levantamento topográfico efectuado em 27/09/2010, nos 

termos do qual o prédio apresenta uma área de 4219,10 m²; 
 
e) Dos elementos instrutórios, mais concretamente da certidão emitida pela Conservatória de 

Registo Predial, a área do prédio é de 3.300 m²; 
 
f) Não pode a Câmara Municipal dar andamento ao requerimento efectuado, atenta a 

manutenção da situação de discrepância de áreas, prejudicando o desenvolvimento normal do 

procedimento. 
 

Delibera, ao abrigo do disposto no artigo 83º do Código de Procedimento Administrativo, não 

emitir parecer favorável à ampliação do número de compartes do prédio rústico inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 1164, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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7 - PRÉMIO DA  BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS E DESIGN 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE � 2010 �PRÉMIO PINTOR FERNANDO DE 

AZEVEDO� 

 

 

922 - Presente ofício da Gallo Vidro, S.A., datado de 6 de Julho de 2010, a propor o patrocínio 

do Prémio da Bienal Internacional de Artes Plásticas e Design Industrial - 2010, no valor de 
quinze mil euros. 
 
Presente Regulamento da Bienal Internacional de Artes Plásticas e Design Industrial da Marinha 

Grande - 2010. 
 
Presente Acta do Júri da Bienal Internacional de Artes Plásticas e Design Industrial da Marinha 

Grande �Prémio Pintor Fernando de Azevedo�, evento organizado pela Câmara Municipal da 
Marinha Grande, efectuada de acordo com o Regulamento da Bienal Internacional de Artes 
Plásticas e Design Industrial da Marinha Grande e indicando a decisão do júri relativamente aos 

Prémios a atribuir. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou e delibera por unanimidade aceitar o 

patrocínio da empresa Gallo Vidro, S.A. para o Grande Prémio da Bienal, no valor de 

quinze mil euros, ao abrigo do Decreto Lei nº 74/99 de 16 de Março. 

 
Mais delibera, por unanimidade e de acordo com a alínea nº 4 do Regulamento da Bienal; de 
acordo com a Acta da Reunião do Júri de selecção e premiação de vinte e cinco de Setembro de 

2010, e do artigo 64º, nº 4, alínea b), da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir o Prémio da Bienal Internacional de Artes Plásticas e 

Design Industrial da Marinha Grande �Prémio Pintor Fernando de Azevedo� no valor de 
quinze mil euros líquidos, previstos na rubrica 2010/A/79, à obra �Homenagem a Fernando de 

Azevedo� da autoria de José Manuel Hipólito Aurélio (nome artístico José Aurélio), com o NIF 

123079497, residente na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, nº 38, 2460-043 Alcobaça, ficando a 

obra premiada a pertencer ao Município da Marinha Grande, sendo que o imposto de selo no 
montante de 8.076,92� (oito mil, setenta e seis euros e noventa e dois cêntimos) devido nos 

termos do disposto no código do imposto de selo, artigo 3º, nº 1, alínea p) do nº 1 do artigo 2º; e 

alínea t) do nº 3 do artigo 3º, suportado pelo Município da Marinha Grande. 
 
Mais delibera, por unanimidade, aceitar a proposta do júri e atribuir a �Menção Especial do 

júri� por parte da Câmara Municipal, à obra �O Pórtico� da autoria de Fernando Esperança. 
 
Mais delibera, por unanimidade, aceitar a proposta do júri e atribuir as seguintes Menções 

Honrosas: 

-  �Diamante� da autoria de Alberto Vieira; 
-  �Reflecti(r)� da autoria de Cristina Ataíde;  
- �Touch of Glass� da autoria de Bárbara Walraven;  
- �Trajectória no Percurso do Imaginário e Subconsciente da Corrente Marítima 001� da autoria 

de Teresa Almeida; 
-  �Espera� da autoria de Ana Rocha de Sousa  
-  �Sopro� da autoria de Carlos Farinha 
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8 � �BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA � COMEIRA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2009 (DIRM) � PLANO DEFINITIVO DE TRABALHOS 

 

 

923 - Presente requerimento apresentado pela firma Civilvias � Construção & Vias, L.da, a 

solicitar a aprovação do plano de trabalhos ajustado e respectivo cronograma financeiro, 

relativos à empreitada identificada em epígrafe. 
 
O plano de trabalhos considera uma prorrogação do prazo de execução da empreitada por mais 

oitenta e cinco dias, por efeito da suspensão parcial da obra, aprovada pela Câmara Municipal, 

ao abrigo do disposto nos artigos 297º, alínea a) e 356º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP). 
 
Considerando que o contrato dos trabalhos de suprimento de erros e omissões foi celebrado no 

dia 6 de Setembro de 2010, verifica-se a necessidade de manter a suspensão parcial dos 

trabalhos por mais quarenta e quatro dias, com efeitos a partir de 25 de Julho de 2010. 
 
Considerando que a dilatação do prazo se prende com problemas detectados na exequibilidade 

do projecto de execução. 
 
Considerando que o Caderno de Encargos possibilita a modificação do plano de trabalhos e do 

plano de pagamentos (Clausula 8ª do Caderno de Encargos � cláusulas gerais). 
 
Considerando que o n.º 3 do artigo 361º do Código dos Contratos Públicos, admite a 

possibilidade de o plano de trabalhos vigente ser ajustado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, com os fundamentos expostos, aprovar o plano de 

trabalhos ajustado da empreitada de �Beneficiação da Rua António Maria da Silva � 

Comeira�, nos termos do disposto na Clausula 8ª do Caderno de Encargos e no n.º 3 do 

artigo 361º do Código dos Contratos Públicos, fixando a conclusão da empreitada no dia 

31 de Março de 2011. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - �REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA (ANTIGA RUA 4)� � 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

 
924 - Presente Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela empresa Lenaprédio, Lda., adjudicatária da empreitada identificada. 
 
Presente informação técnica na qual se atesta que o Plano de Segurança e Saúde �obedece na 
generalidade à estrutura estipulado no n.º 2, do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de 

Outubro�. 
 
Considerando que cabe ao dono da obra aprovar o plano de segurança e saúde para a execução 

da obra, nos termos do artigo 12.º, do referido Decreto-Lei. 
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A Câmara Municipal, tendo em conta a informação técnica citada, delibera, de acordo 

com o artigo 12.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro aprovar o plano de 

segurança e saúde para a execução da obra de �Requalificação de diversos arruamentos 

na Várzea � Rua Natália Correia e Troço da Rua Miguel Torga (antiga Rua 4)�. 

 

Mais delibera designar o técnico Pedro Gomes como coordenador de segurança em obra 

da empreitada identificada, de acordo com o artigo 9.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 273/2003, 

de 29 de Outubro, com efeitos reportados à data da informação técnica por este subscrita 

e que se anexa. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

925 - 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 19:15 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


