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nove de Julho de dois mil e dez.       

 

 

 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Julho 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 14.43 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

1. REQ. N.º 1702/10 � PC N.º 264/09 � NORMAX � FÁBRICA DE VIDROS 

CIENTÍFICOS, LDA. 
 

2. REQ. N.º 1479/10 � PC N.º 43/10 � JOSÉ MARTINHO ROCHA 

 
3. REQ. N.º 1537/10 � PC N.º 53/10 � J. J. M. PINTURAS DE AUTOMÓVEIS, LDA. 

 

4. REQ. N.º 1726/10 � PC N.º 75/10 � RITA JOÃO ALEXANDRE FRADE 
 

5. REQ. N.º 1802/10 � PC N.º 254/09 � SÉRGIO LOPES RODRIGUES 
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6. REQ. N.º 1668/10 � PC N.º 27/09 � PEDRO JOEL MELO SILVA 
 

7. REQ. N.º 1688/10 � PC N.º 202/08 � JÚLIA GIL PEREIRA MESQUITA 

 
8. REQ. N.º 1695/10 � PC N.º 641/07 � JOAQUIM AUGUSTO FONSECA ROLDÃO 

 
9. REQ. N.º 1661/10 � PC N.º 1024/00 � ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DA COMEIRA 
 

10. REQ. N.º 1706/10 � PC N.º 377/07 � JOSÉ FERNANDO NETO GRILO 
 

11. 16ª MODIFICAÇÃO - 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2010 

 
12. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO DOUTO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 

CENTRAL ADMINISTRATIVO NORTE PROFERIDA NO RECURSO 

CONTENCIOSO N.º 591/99 � PROCESSO DISCIPLINAR � ANTÓNIO DOS 

SANTOS PESTANA � PAGAMENTO DAS QUANTIAS EM DÍVIDA. 

 
13. "REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM 

DA MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2010 (DIRM) - 

ABERTURA DE CONCURSO 

 
14. EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO NECESSÁRIA PARA A 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO 

REPOUSO. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. 

ACEITAÇÃO.

 
15. RECEPÇÃO DEFINITIVA

 
16. 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 PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). � PC Nº 726-09 � 

ETELVINA DO ROSÁRIO MENDES

 
17. 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 PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). � PC Nº 727-09 � 

ETELVINA DO ROSÁRIO MENDES

 
18. PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 175/CO/2007: ARGUIDA � 

OÁSISDOCE, LDA 

 
19. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DO PROCESSO 

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 176/CO/2007 E 81/CO/2010, EM QUE É 

ARGUIDA TATIANA STROYNOVA. 
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20. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DO PROCESSO 

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 182/CO/2007, EM QUE É ARGUIDA CÁTIA 

ALEXANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. 

 
21. ATRIBUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA � MUSEU JOAQUIM CORREIA E 

CASA-MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA 

 
22. ANULAÇÃO DA GUIA DE RECEITA N.º 2/3359 EMITIDA EM ABRIL DE 

2010, EM NOME DE PAULA MARGARIDA NASCIMENTO, POR MOTIVO 

DE DUPLICAÇÃO. 

 
23. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. 
 

24. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE NAVAL DA NAZARÉ 
 

25. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 






PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de um processo de obras particulares 

não incluído na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, pelo que o 

mesmo será apreciado 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 cinco 
assuntos, o que também foi aceite por todos. 



O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira disse que encontrou o Sr. João Carvalho Frias nos CTT 
e após levantar a carta que a Câmara lhe enviou o Sr. colocou-lhe algumas questões, pelo 

que pediu para consultar o processo. O Sr. Vereador após a consulta do processo, 

nomeadamente, ao parecer da delegação de saúde, ficou espantado porque o delegado não 

justifica o motivo de indeferimento. 
O Arqº Rui Santos explicou que o parecer do delegado de saúde é vinculativo e os serviços 

apenas aceitam o parecer. 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu que talvez fosse melhor pedir parecer ao 
gabinete jurídico sobre a questão. 
A Sr.ª Vereadora Dra. Alexandra Dengucho disse que teria de se ver bem de quem é o 

�dever� de pedir a fundamentação ao Centro de Saúde. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho acrescentou que teria de se ver bem qual o papel da 
Câmara no procedimento, pois se o parecer é vinculativo pode-se abrir um precedente e a 
partir daí a Câmara deverá pedir esclarecimentos sobre todos os pareceres negativos. 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira acrescentou que a sua ideia era que houvesse um 
parecer completamente interno do gabinete jurídico.

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho lembrou que no caso da ARH e de outras entidades 
deverão ser os requerentes a reclamar junto das entidades e a tentar saber os motivos de tais 
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indeferimentos. Muitas vezes a Câmara também fica vinculada aos pareceres positivos e 

também tem que os aceitar. 
 
O Sr. Vereador Dr. António Santos enalteceu o presente executivo e os anteriores por 
causa do Museu Joaquim Correia. Deu os parabéns pela obra e garantiu que a Marinha 
Grande está mais rica. 


O Sr. Vereador Dr. António Santos acrescentou que a Câmara deveria ser mais 
empreendedora e apostar também no aumento da zona industrial, insistindo junto do 
governo. 
O Sr. Presidente disse que o Secretário de Estado deslocou-se à Marinha Grande na 

passada 2ª feira e foi questionado sobre a questão da Zona Industrial. Passado alguns dias 
alguém pediu elementos sobre a zona industrial e agora está à espera da marcação de uma 

reunião de trabalho sobre esse assunto. 
O Sr. Presidente acrescentou ainda que este executivo encontrou a situação e estão a lutar 
para a resolver, mas que só aceitam que seja feita troca por troca. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que a CDU desde o 1º momento sempre 

denunciou a forma pouco correcta como o poder central estava a lidar com a situação e 

subscreve a opinião do Sr. Presidente em que o negócio com a Direcção Geral do Tesouro 

seja feito troca por troca. 
Será uma mais valia para a economia portuguesa pois a Marinha Grande tem um saldo 

muito positivo nas exportações mas o governo pediu sempre condições muito exageradas ao 

concelho da Marinha Grande, tendo em conta o custo que a câmara terá que fazer para 

requalificar a Zona Industrial. Acha que qualquer um dos eleitos deve estar unido em torno 
deste projecto. 
Acrescenta que a mesma requalificação deveria ser feita na zona industrial de Vieira de 

Leiria. 
O Sr. Presidente disse que a Câmara, além das zonas industriais, terá que empreender no 

espaço em redor de S. Pedro de Moel. 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira disse que há pessoas no médico com problemas de pele 

por causa da água do mar e perguntou se o problema é das algas ou da Leirosa. 
O Sr. Vereador Paulo Vicente respondeu que o problema é mesmo da Leirosa. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente falou sobre as condições de abastecimento de água. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que costuma beber água da torneira sem 

qualquer problema, mas agora a água está um pouco escura. 
O Sr. Vereador Paulo Vicente diz que vai ser feito um estudo pelos técnicos do IPL, para 
se ter um diagnóstico e para se poder investir num melhoramento. São necessários novos 

depósitos apoiados para se poder limpar os outros que já existem. A Embra é abastecida 

pelo depósito da Estação e o depósito não tem capacidade para a malha urbana. Vão ser 

colocados hidro-compressores no depósito da Estação e em certos sítios válvulas de 

diminuição da pressão para evitar roturas. 


O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho e a Sr.ª Vereadora Dra. Alexandra Dengucho 

informaram que não estarão presentes na próxima reunião, em virtude de se encontrarem de 

férias.
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1 - REQ. N.º 1702/10 � PC N.º 264/09 � NORMAX � FÁBRICA DE VIDROS 

CIENTÍFICOS, LDA. 
 
 
603 - Presente Pedido de Legalização referente à obra de Alteração e Ampliação de Instalações 

Industriais localizadas na Rua de Santa Isabel, Salgueiro, Freguesia de Marinha Grande, tendo 
como antecedentes os seguintes processos de licenciamento: 
PC n.º 344/75, relativo à Construção de um Cais de Carga, aprovado por Deliberação tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 29/04/1975, ao qual correspondeu a emissão do Alvará de 

Licença de Construção n.º 533/75, de 14/05; 
PC n.º 528/75, relativo à Construção de um Muro, aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 20/05/1975, ao qual correspondeu a emissão do Alvará de 

Licença de Construção n.º 488/75, de 03/06; 
PC n.º 479/77, relativo à Alteração de Alçado Principal e Cobertura da Fábrica, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 13/04/1977, ao qual correspondeu a 

emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 387/77, de 18/04; 
PC n.º 868/81, relativo à Alteração de Alçado Principal e Cobertura da Fábrica, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 30/06/1981, ao qual correspondeu a 

emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 674/81, de 07/07; 
PC n.º 519/87, relativo à Ampliação de Instalações Fabris, aprovado por Deliberação tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 24/06/1987, ao qual correspondeu a emissão do Alvará de 

Licença de Construção n.º 1076/87, de 07/07; 
PC n.º 932/89, relativo à Reparação e Conservação de Instalações, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 09/08/1989, a que correspondeu a emissão do 

Alvará de Licença de Construção n.º 790/89, de 11/09. 
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 de apresentação, no prazo máximo de 

seis meses, a contar da data de 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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09. 

2. Termos de Responsabilidade do Autor do Projecto de Arquitectura e Coordenador de 

Projecto, elaborados de acordo com os anexos I e II da Portaria n.º 232/2008, de 11/03, 

especificando a legislação aplicável à operação urbanística e tipo de estabelecimento, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29/10, o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12/11 e referindo o cumprimento do Plano Director Municipal em vigor, uma vez que 

as alterações e ampliação em causa se enquadram no disposto nos números 5 e 6 do 

art. 7.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande. 

3. Peças desenhadas dos alçados, com indicação das cores e dos materiais dos elementos 

que constituem as fachadas, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 3 do art. 11.º da 

Portaria n.º 232/2008, de 11/03 e n.º 6 do art. 10.º do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas. 

4. Comprovativo de autorização de utilização do domínio hídrico, emitido pela ARH do 

Centro, I.P. 
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Mais deliberou informar a firma requerente que deverá dar cumprimento aos 

condicionalismos impostos pelo grupo de trabalho composto por representantes da 

DREC, CMMG, CCDR-C, ACT e ARS, em reunião de 21/04/2008, na sequência do 

pedido de regularização da actividade apresentado pela firma requerente no âmbito do 

disposto no art. 24.º do RELAI, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11/04, 

alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar n.º 61/2007, de 09/05, designadamente 

no que se refere �às condições técnicas legalmente em vigor nomeadamente quanto à 

legislação relativa ao ar, ruído, água, resíduos, óleos usados, higiene e segurança no 

trabalho e saúde� e �condições constantes da Nota de Serviço DLPA 300/08, ofício n.º 

501530 de 15/04/2008, emitido pela CCDR-C�. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 1479/10 � PC N.º 43/10 � JOSÉ MARTINHO ROCHA 
 
 
604 - Presente Pedido de Legalização de Obras de Alteração e Ampliação de Armazém, com 

sujeição do prédio ao regime de Propriedade Horizontal e Instalação de Estabelecimento 

Industrial do Tipo 3, situado na Rua da Norça, Cova das Raposas, Lugar de Pêro Neto, 

Freguesia e concelho da Marinha Grande, tendo como antecedente o Processo de 
Licenciamento n.º 692/73, relativo a construção inicial do edifício, ao qual correspondeu a 

emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 605/73. 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os projectos apresentados, 

aptos a merecerem 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 de 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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09. 

2. Peças escritas da Memória Descritiva e Justificativa rectificadas, no que diz respeito à 

descrição da Propriedade Horizontal, de forma a constar a descrição da composição 

das fracções bem como referir o uso de eventuais logradouros e restantes partes 

comuns, para que possa vir a ser emitida a respectiva certidão. 

 

Mais deliberou informar o requerente do seguinte: 

1. Após emissão da autorização de utilização, deverá apresentar junto da Câmara 

Municipal, formulário de Registo de Actividade Industrial devidamente preenchido e 

acompanhado dos documentos previstos nos números 2 e 3 do art. 40.º do Decreto-Lei 

n.º 209/2008, de 29/10, cujo modelo se encontra disponível no sítio da Internet ou na 

Secretaria de Obras Particulares da Câmara Municipal da Marinha Grande. 

2. Deverá ser dado cumprimento ao preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
 
3 - REQ. N.º 1537/10 � PC N.º 53/10 � J. J. M. PINTURAS DE AUTOMÓVEIS, LDA. 
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605 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1362/86, referente à obra de Construção de 

Armazém de Materiais de Construção, levado a efeito na Rua Fonte 25 de Abril, Moinho de 

Cima, no Lugar de Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, ao qual foi atribuído 

o Alvará de Licença de Construção n.º 137/86, de 24/02. 
Presente Processo de Licenciamento n.º 205/96, referente à obra de alteração e ampliação de 

armazém, dispondo de Licença de Utilização n.º 26/97, de 17/02. 
Presente Pedido de Licenciamento referente a obra de Alteração e Ampliação de Armazém para 

Instalação de Oficina de Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis, dispondo de 

informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Alterações 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 às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

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

2. Peças escritas e desenhadas referentes a muros já edificados ou a edificar que possam 

estar sujeitos a licenciamento. 

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

consequência da realização da obra. 

Mais deliberou informar a firma requerente do seguinte: 

1. Nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17/07, antes 

da emissão da autorização de utilização, deverá apresentar a Declaração Prévia 

prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, junto da Câmara Municipal com cópia à 

Direcção-Geral da Empresa (DGE), elaborada e instruída de acordo com o modelo 

publicado em anexo à Portaria n.º 790/2007, de 23/07, na qual se responsabiliza que o 

estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

2. Deverá garantir o cumprimento de todas as normas aplicáveis relativas à manipulação 

de substâncias e resíduos perigosos, designadamente o Decreto-Lei n.º 242/2001, de 

31/08, relativo a poluição provocada pelos compostos orgânicos voláteis resultante da 

actividade de pintura automóvel e o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05/09, relativo à 

gestão de resíduos. 

3. Deverá prever a construção de um sistema de decantação de hidrocarbonetos � 

câmara retentora de hidrocarbonetos, localizada tão próximo quanto possível dos 

locais produtores de efluentes a tratar e em zona acessível, de modo a permitir a sua 

inspecção periódica e oportuna remoção das matérias retidas e dimensionar a(s) 

câmara(s) retentora(s) de modo a ter(em) volume e área de superfície livre adequados 

ao caudal afluente e ao teor de hidrocarbonetos a reter. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 1726/10 � PC N.º 75/10 � RITA JOÃO ALEXANDRE FRADE 
 
 
606 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico 

localizado na Rua 10 de Junho, Freguesia da Moita. 
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Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, 
com determinadas condições. 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 

04/09. 

b) Prova de posse de título de utilização dos recursos hídricos para captação de água 

subterrânea, face a permanência de poço no interior do prédio, em conformidade 

com o disposto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05.  

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

consequência da realização da 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, alterado 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 de Fiscalização à obra, para verificação da sua 

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

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

utilização (autorização de utilização).  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 1802/10 � PC N.º 254/09 � SÉRGIO LOPES RODRIGUES 
 
 
607 - Presente Processo de Licenciamento referente à Alteração de Uso com Obras de 

Edificação tendo em vista a Instalação de uma Farmácia em espaço comercial existente, 

localizado na Avenida Vitor Gallo, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará 

de Licença de Obras de Alteração n.º 80/10, de 10/05. 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Redes de Abastecimento de Água e 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas, decorrentes da execução da obra, dispondo de 

informações técnicas dos serviços que atestam estarem aptas 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 arranjos 

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

obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
O Sr. Presidente esteve ausente da discussão e votação do presente processo, tendo sido 

substituído pelo Sr. Vice-Presidente na condução da reunião durante este período. 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 29/07/2010 

Acta n.º 20 

 

 10 

 
6 - REQ. N.º 1668/10 � PC N.º 27/09 � PEDRO JOEL MELO SILVA 
 
 
608 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra Construção de Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua do Olheirão, 

Freguesia da Moita, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 17/09/2009. 
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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
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 peça gráfica com a representação dos tubos de queda de águas 

residuais domésticas, prolongados até à cobertura, conforme o previsto no ponto 2 do 

art. 233.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23/08. 

2. Apresentação de dimensionamento hidráulico da Rede de Drenagem de Águas 

Residuais Pluviais. 

3. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

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

legislação específica aplicável, designadamente o 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. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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. 

6. Aquando do inicio 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 o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

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

utilização (autorização 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, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, 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. 
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7 - REQ. N.º 1688/10 � PC N.º 202/08 � JÚLIA GIL PEREIRA MESQUITA 
 
 
609 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra Ampliação e Remodelação de uma 

Moradia existente, localizada na Rua da Portela, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi 
atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 161/09, de 13/08. 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, referente 

às alterações efectuadas no decorrer da obra, dispondo de informações técnicas dos serviços 

que atestam estarem aptas 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 arranjos 

exteriores que se vierem a verificar por necessários em consequência da realização 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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, 

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. 

 
 
8 - REQ. N.º 1695/10 � PC N.º 641/07 � JOAQUIM AUGUSTO FONSECA ROLDÃO 
 
 
610 - Presente Projecto de Licenciamento n.º 663/1962, referente à Construção de uma Casa de 

Habitação. Levada a efeito num prédio localizado no Lugar de Lameira da Embra, Freguesia de 

Marinha grande, dispondo Alvará de Obras de Construção n.º 141/1962, de 19/02. 
Presente Processo de Licenciamento n.º 773/1972, referentes à Construção de um Barracão, 

levado a efeito no referido prédio, dispondo Alvará de Obras de Construção n.º 655/1972, de 

28/08. 
Presente Processo de Licenciamento n.º 660/1978, referentes à Construção de uma Garagem, 

levada a efeito no referido prédio, dispondo Alvará de Obras de Construção n.º 520/1978, de 

18/05. 
Presente Projecto de Arquitectura referente ao Pedido de Licenciamento da Legalização das 

Alterações levadas a efeito nas referidas edificações, bem como pedido de destaque da parcela 

de terreno, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 04/03/2010. 
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, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 

deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Planta de Implantação com a localização de caixas de visita e 

respectivo colector predial de águas residuais domésticas, em espaço privado e não em 

espaço de domínio público. 
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2. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

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

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

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. 

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, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, 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. 

 
 
9 - REQ. N.º 1661/10 � PC N.º 1024/00 � ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA 

DA COMEIRA 
 
 
611 - Presente Processo de Licenciamento referente à Alteração Ampliação do Edifício Sede da 

Associação Cultural e Recreativa da Comeira, ao qual foi atribuído Alvará de Obras de 

Construção n.º 388/2003, de 20/06. 
Presente Projecto de Arquitectura referente às alterações levadas a efeito no decorrer da obra, 
aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 17/09/2009. 
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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

consequência da realização da obra. 

2. Caso pretenda obter o licenciamento específico para a actividade de restauração e 

bebidas, nomeadamente no que se refere à zona designada como �bar�, deverá 

apresentar projecto específico de instalação, de acordo com o previsto no Decreto-Lei 

n.º 234/2007, de 19/06. 

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, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, 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. 

 
 
10 - REQ. N.º 1706/10 � PC N.º 377/07 � JOSÉ FERNANDO NETO GRILO 

 
 
612 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Moradia Unifamiliar 

com Ampliação de Garagem, localizada na Rua Principal, Lugar de Pilado, Freguesia da 
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Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do 
Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território datado de 

20/08/2008. 
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, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

consequência da realização da obra. 

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

legislação específica aplicável, designadamente o 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. 

3. Aquando do inicio da construção (ampliação), após a abertura das fundações, deverá o 

requerente solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação 

da sua implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

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

utilização (autorização 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, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, 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. 
 
 
11 -  16ª MODIFICAÇÃO - 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2010 

 
 
613 - Presente proposta da 16ª Modificação - 3ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
3ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2010, no valor de 372.960 euros nas anulações. 
 

3ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 93.006,02 euros nos reforços e 

465.966,02 euros nas anulações; 
 

3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010, no valor de 131.863,11 euros 
nos reforços e 509.863,11 euros nas anulações. 
 

3ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais para 2010, no valor de 7.040,00 euros nos 
reforços. 
   
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto � Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na alínea c), do nº 2, do art. 64º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 
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11 de Janeiro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a 16ª Modificação aos Documentos Previsionais de 

2010, constituída pela 3ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, 3ª Revisão ao 

Plano Plurianual de Investimentos e 3ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais, para 
efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º do mesmo diploma legal. 
 

Mais delibera que a presente proposta seja objecto de apreciação em sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO DOUTO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 

CENTRAL ADMINISTRATIVO NORTE PROFERIDA NO RECURSO 

CONTENCIOSO N.º 591/99 � PROCESSO DISCIPLINAR � ANTÓNIO DOS SANTOS 

PESTANA � PAGAMENTO DAS QUANTIAS EM DÍVIDA. 

 
 
614 - Presente informação técnica n.º SRH (17/MF), datada de 01-06-2010, referente ao 
pagamento das quantias ainda em dívida ao ex-funcionário António dos Santos Pestana, que 

visa dar integral cumprimento à sentença do Douto Acórdão do Tribunal Central 

Administrativo Norte proferida no Recurso Contencioso n.º 591/99. 
 
Em 04-12-2009, esta Câmara Municipal tomou conhecimento da sentença proferida nos autos 

de execução de sentença que opõem o Sr. António dos Santos Pestana à Câmara Municipal da 

Marinha Grande. 
 
A sentença condena o Município a adoptar os actos e operações constantes da alínea A) a E) 

que passamos a citar, no prazo de 90 dias. 
 
� A) Haverão de ser pagas ao exequente pelo executado as retribuições mensais e pensões em 

dívida de Julho a Outubro de 1999, inclusive, sendo certo que a retribuição mensal era no 

valor de 468.87 � e a pensão passou a ser no de 459,01 �. 

B) Se o executado em 15 de Julho de 1999 ainda não gozara as férias vencidas em 1 de Janeiro 

desse ano, haverão de lhe ser pagos uma retribuição e um subsídio de férias completos. 

C) Mais lhe haverá de pagar o executado a retribuição e o subsídio de férias bem como e 

subsídio de Natal proporcionais a seis meses e meio em que esteve ligado ao serviço no ano 

1999, vencidos com a cessação definitiva de funções em 13-08-1999. 

D) Por fim haverá de lhe pagar o subsídio de refeição correspondente aos dias úteis de 15/07 a 

13/8 de 1999. 

E) À soma destes valores acrescerão juros de mora às taxas legais que sucessivamente 

vigoraram, contados desde 13/08/1999 até ao integral pagamento.� 

 
O executado Município da Marinha Grande não concordou com os actos e operações em que 

foi condenado para plena execução do Acórdão de 30 de Outubro de 2008, do Tribunal Central 

Administrativo Norte, mais concretamente alínea c) na parte respeitante ao subsídio de Natal e 

alíneas d) e e). 
Alínea c): 

É contraditório quando na fundamentação de direito, o Tribunal condena o Município ao 

pagamento de parte do subsídio de Natal proporcional ao tempo em que esteve ao serviço, 
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que não foram seis meses e meio mas sim oito meses, considerando que o exequente apenas 
foi desligado do serviço por motivo de aposentação a partir de 31/08/2009. Funda-se esta 
decisão no artigo 17.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 184/89, quando em boa verdade deveria 

seguir o preceituado no artigo 8.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 496/80, de 20 de Outubro, que 

vem regular de forma sistemática a atribuição dos subsídios de férias e Natal ao 

funcionalismo público, incluindo-se aqui a Administração Local. 
Refere o mesmo, e passo a citar, �2- No ano de passagem à inactividade por motivo de 

aposentação, ou por ter sido desligado do serviço aguardando aposentação, o subsídio de 

Natal desse pessoal será de montante igual ao que lhe seria atribuído se, à data de 1 de 

Novembro, estivesse em exercício efectivo de funções com a categoria e diuturnidades a 

que tinha direito quando passou àquela situação, independentemente da entidade 

processadora.� 
 
Daqui, resulta claramente, que estando o exequente ao encargo da CGA a 01/11/1999, 
caberá a essa Caixa o pagamento do subsídio de Natal no montante de 468,87�. 
 
Alínea d): 

Conforme foi referenciado o funcionário apenas foi desligado do serviço para efeitos de 

aposentação a partir de 31/08/2009, pelo que o subsídio de refeição a que terá direito é 

devido desde o dia 15/07/199, data que iniciou a pena, até ao final do mês de Agosto. 
 
Alínea e): 

Os juros são devidos a partir do dia seguinte àquele em que o funcionário teria recebido se 

não lhe tivesse sido aplicada a pena de inactividade (15/07/1999) e até à data dos montantes 
em dívida. 

 
Deste facto foi dado conhecimento ao escritório dos Advogados avençados desta Câmara 

Municipal para interposição de recurso jurisdicional da sentença proferida, nos actos e 

operações não conformes com a reconstituição actual hipotética do ex-funcionário. 
 
Em reunião de 06-01-2010, a Câmara deliberou executar as operações constantes nas alíneas a), 

d), e e), ficando a aguardar que o Tribunal se pronunciasse sobre as alíneas objecto de recurso 

jurisdicional, momento em que seria pago o subsídio de férias e respectiva remuneração, das 

férias vencidas e não gozadas a 01-01-1999. 
 
O escritório de Advogados veio a informar a Câmara Municipal, que atenta a única questão que 

entendiam passível de submeter a recurso envolver montante inferior ao da alçada do Tribunal 

de 1.ª instância, não se encontravam reunidos os pressupostos de admissão de recurso previstos 

no artigo 142.º do CPTA, pelo que não iriam recorrer dessa decisão. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal, no uso da competência conferida pelo artigo 174.º, 

n.º 1 do Código do Processo nos Tribunais Administrativos - CPTA delibera executar o 

Douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 30-10-2008, proferido no 

Recurso Contencioso n.º 591/99, dando integral cumprimento à sentença, nos exactos 

termos e fundamentos de facto e de direito constantes da informação supra identificada 

(informação técnica n.º SRH (17/MF)). 

 

A Câmara delibera ainda fixar os juros em 674,42 �, calculados até ao dia 1 de Agosto, 

devendo o pagamento efectivo dos valores em dívida constantes da informação técnica n.º 

SRH (17/MF) ser efectuado no dia 02-08-2010. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - "REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM DA 

MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2010 (DIRM) - ABERTURA DE 

CONCURSO 





615 - Presente informação com a refª MJ-34/2010 e projecto de execução elaborado pelo 

gabinete �Roberto Cremascoli, Edison Okumura e Marta Rodrigues arquitectos, Ldª�, 

composto por peças desenhadas e peças escritas, nomeadamente Caderno de Encargos 
(Condições Técnicas Especiais e Condições Técnicas Gerais), Programa de Concurso, Plano 

de Segurança e Saúde, Mapa de Quantidades e Orçamento, Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos, aprovado na reunião de Câmara de 01 de Julho de 2010. 

Este projecto de execução compreende a recuperação do edifício da antiga fábrica da 

resinagem com o objectivo  principal de manter a sua imagem original e atribuir-lhe novas 
funções adaptadas à actualidade. 

Para tal, irá manter-se a sua volumetria e irão ser recuperadas, dentro dos possíveis, tanto as 

fachadas exteriores como interiores. Apenas o interior do edifício será alvo de demolições, de 

modo a adaptá-lo às necessidades programáticas do projecto. 

O pátio central do edifício, que está actualmente todo impermeabilizado e coberto, será 

retirada a sua cobertura para criar uma praça interior. Neste espaço haverá uma zona 

pavimentada, uma zona ajardinada e será construído um novo edifício de 4 pisos, que será um 

espaço multifuncional. 

Esta obra visa acolher parte dos serviços da Câmara Municipal, com escitórios, atendimento ao 

público, auditório e espaço multiusos, e espaços comerciais. 

As necessidades identificadas devem ser satisfeitas por se enquadrarem no âmbito das 

atribuições municipais. 

O preço base deste procedimento é de 4.500.000,00 � (Quatro Milhões e Quinhentos Mil 

Euros) acrescidos de IVA a taxa legal em vigor.  

O prazo de execução é de 480 dias. 

Esta obra está prevista no Plano Plurianual de Investimentos, objectivo 2.4.2.2., acção 
2010/I/44 - Acção 3 � Requalificação da Fábrica da Resinagem. 

As empresas deverão apresentar para efeito de concurso, alvará contendo as seguintes 

habilitações: 
a) 1ª Subcategoria da 1ª Categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta; 
b) 1ª Subcategoria da 4ª Categoria e da classe correspondente ao valor dos trabalhos 
especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta. 

A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 19º, alínea b), 36º, nº 1, 38º, 40º, 

nº 2 e 67º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos, do 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, e do artigo 

18º,  nº 1, alínea b), do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, delibera: 
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i) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 

identificadas; 

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

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

iii) Autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 

iv) Aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos e elementos da solução da obra), que passam a integrar o procedimento 

administrativo; 

v) Designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Engª 

Maria João Oliveira (Presidente), Arqº Ricardo Santos (vogal), Engª Cristina Silva 

(secretária), Arqº Miguel Figueiredo, Engª Ludmila Berardo e como suplentes Engª 

Susana Silva, Engº Jorge Junqueira e Engº Ângelo Rosário. 

 

Mais delibera que a presente deliberação prevalece, para os efeitos do disposto nos n.ºs 12 

e 13, do artigo 49.º, do Código dos Contratos Públicos, sobre a deliberação camarária n.º 

545, de 1 de Julho de 2010.  

 

A presente deliberação produz efeitos no segundo dia útil seguinte à aprovação, pela 

Assembleia Municipal, da próxima revisão dos documentos previsionais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





14 - EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO NECESSÁRIA PARA A 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO. 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. ACEITAÇÃO.





616 - Em 18 de Fevereiro de 2010, a Câmara Municipal deliberou requerer a declaração de 

utilidade pública, com autorização da posse administrativa, para expropriação de uma parcela 
de terreno, com a área de 2.687 m2 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete metros quadrados), a 

desanexar do prédio rústico inscrito sob o artigo 10075 na respectiva matriz predial rústica, a 

favor de Ermelinda Lopes da Silva Grosso (1/2), com residência na Rua do Adrião, n.º 758, 

Casal Mil Homens, 2440-231 Golpilheira, e de Cabeça de Casal da Herança de António de 

Sousa Grosso (1/2), com as seguintes confrontações: a norte, Caminho Público; a nascente, 

Caminho Público; a sul, Caminho Público; e a poente, João Nunes Conde; omisso na 

Conservatória do Registo Predial do Concelho da Marinha Grande, para beneficiação da Rua 

do Repouso, destinando-se ao alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta e pista de 

ciclistas, o que constitui causa de utilidade pública que está integrada nas atribuições dos 

municípios, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

ascendendo os encargos a suportar o valor de Euros 5.159,04 (cinco mil, cento e cinquenta e 
nove euros e quatro cêntimos), nos termos do relatório do perito da lista oficial, tudo de acordo 

com o estabelecido nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 14º, n.º 1, alínea a) e 19º, do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro e de acordo com o artigo 64º, 

n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 
 
Na sequência da deliberação camarária, de 12 de Fevereiro de 2010, foi proposta a aquisição da 

parcela de terreno, por via de direito privado, pelo valor constante da avaliação efectuada por 

perito da lista oficial, de acordo com o artigo 11.º, n.º 2, do Código das Expropriações. 
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A expropriada respondeu e foi possível, na sequência de diversas diligências, acordar num 

valor para a aquisição que ascende a oito mil e sessenta e um euros (E/7662/2010, de 16 de 
Junho), verba que se encontra cabimentada. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 11.º, n.ºs 1 e 7, do 

Código das Expropriações, adquirir, por via de direito privado, pelo valor de oito mil e 

sessenta e um euros, a parcela de terreno com a área de 2.687 m2 (dois mil, seiscentos e 

oitenta e sete metros quadrados), a desanexar do prédio rústico inscrito sob o artigo 

10075 na respectiva matriz predial rústica, a favor de Ermelinda Lopes da Silva Grosso 

(1/2), com residência na Rua do Adrião, n.º 758, Casal Mil Homens, 2440-231 Golpilheira, 

e de Cabeça de Casal da Herança de António de Sousa Grosso (1/2), com as seguintes 

confrontações: a norte, Caminho Público; a nascente, Caminho Público; a sul, Caminho 

Público; e a poente, João Nunes Conde; omisso na Conservatória do Registo Predial do 

Concelho da Marinha Grande. 

 

A parcela destina-se a alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta e pista de 

ciclistas, integrando-se no domínio público municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





15 - RECEPÇÃO DEFINITIVA



617 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução da ligação da Rua 9 de Abril ao 

Largo Ilídio de Carvalho � Concurso Limitado nº.22/04�, adjudicada, por deliberação de 

Câmara, à Firma �Matos & Neves, Lda� com sede em Alcanadas � Reguengo do Fétal. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 

com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as 

instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a 

obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
16 - 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 PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). � PC Nº 726-09 � ETELVINA DO ROSÁRIO 

MENDES





618 - Presente requerimento de Etelvina do Rosário Mendes, Angelino do Rosário Mendes, 

Galdina do Rosário Mendes e Celestino do Rosário Mendes, todos residentes no lugar do 

Pilado, freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de herdeiros de Emília do 

Rosário, a solicitar a constituição de compropriedade do prédio rústico sito Pilado, freguesia e 

concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 7225. 
Presente certidão de teor do prédio rústico. 
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Presente Planta de Localização à escala 1:2000. 
Presente levantamento topográfico do prédio. 
Presente cópia da escritura de habilitação de herdeiros. 

 
Presente requisição de certidão negativa, emitida pela Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande. 
Presentes informações Jurídicas I/248/2010, de 10/02/2010 e I/1097/2010, de 12/07/2010. 

  

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

considerando que:  
 

a) Etelvina do Rosário Mendes, Angelino do Rosário Mendes, Galdina do Rosário Mendes e 

Celestino do Rosário Mendes, todos residentes no lugar do Pilado, freguesia e concelho da 

Marinha Grande, na qualidade de herdeiros de Emília do Rosário, vêm requerer 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 64/03, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20/02 

(Lei das Áreas Urbanas de Génese Ilegal), a emissão de parecer favorável à constituição de 

compropriedade com vista à partilha do prédio rústico sito Pilado, inscrito na matriz sob o 

artigo n.º 7225, freguesia da Marinha Grande, propriedade do de cuius, de acordo com a 
certidão da caderneta predial apresentada; 

   
b) O prédio em causa em causa é composto por pinhal e mato, apresentando uma área de 9280 

m². 
 

c) Pretendem os requerentes proceder à partilha do prédio rústico, originando tal negócio 

jurídico uma situação de compropriedade, em duas partes, de acordo com o requerimento 

apresentado na S.O.P. em 14/09/2009; 
 

d) 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�. 

 

e) A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das operações 

de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos grandes centros 
urbanos. 

 
f) Ora, facto é que 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. 
 

g) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

indícios de a situação em análise configurar uma situação de fuga ao regime jurídico dos 

loteamentos. 
 

Delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

preceituado no n.º 1 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 e pela Lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro, dar 

parecer favorável à celebração do negócio jurídico que originará a constituição de 
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compropriedade, mais concretamente à celebração de escritura de partilha do artigo 

rústico, inscrito na matriz sob o número 7225, inscrito a favor de Emília do Rosário. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





17 - 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 PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). � PC Nº 727-09 � ETELVINA DO ROSÁRIO 

MENDES





619 - Presente requerimento de Etelvina do Rosário Mendes, Angelino do Rosário Mendes, 

Galdina do Rosário Mendes e Celestino do Rosário Mendes, todos residentes no lugar do 

Pilado, freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de herdeiros de Emília do 

Rosário, a solicitar a constituição de compropriedade do prédio rústico sito Pilado, freguesia e 

concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 7234. 
Presente certidão de teor do prédio rústico. 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000. 
Presente levantamento topográfico do prédio. 
Presente cópia da escritura de habilitação de herdeiros. 

 
Presente requisição de certidão negativa, emitida pela Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande. 
Presentes informações Jurídicas I/244/2010, de 10/02/2010 e I/1093/2010, de 12/07/2010. 

  

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

considerando que:  
 

a) Etelvina do Rosário Mendes, Angelino do Rosário Mendes, Galdina do Rosário Mendes e 

Celestino do Rosário Mendes, todos residentes no lugar do Pilado, freguesia e concelho da 

Marinha Grande, na qualidade de herdeiros de Emília do Rosário, vêm requerer 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 64/03, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20/02 

(Lei das Áreas Urbanas de Génese Ilegal), a emissão de parecer favorável à constituição de 

compropriedade com vista à partilha do prédio rústico sito Pilado, inscrito na matriz sob o 

artigo n.º 7234, freguesia da Marinha Grande, propriedade do de cuius, de acordo com a 
certidão da caderneta predial apresentada; 

   
b) O prédio em causa em causa é composto por pinhal e mato, apresentando uma área de 3630 

m². 
 

c) Pretendem os requerentes proceder à partilha do prédio rústico, originando tal negócio 

jurídico uma situação de compropriedade, em duas partes, de acordo com o requerimento 
apresentado na S.O.P. em 14/09/2009; 

 

d) 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 
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de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de 

parecer favorável da Câmara Municipal�. 

 

e) A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das operações 

de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos grandes centros 
urbanos. 

 
f) Ora, facto é que 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. 
 

g) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

indícios de a situação em análise configurar uma situação de fuga ao regime jurídico dos 

loteamentos. 
 

Delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

preceituado no n.º 1 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 e pela Lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro, dar 

parecer favorável à celebração do negócio jurídico que originará a constituição de 

compropriedade, mais concretamente à celebração de escritura de partilha do artigo 

rústico, inscrito na matriz sob o número 7234, inscrito a favor de Emília do Rosário. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





18 - PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 175/CO/2007: ARGUIDA � 

OÁSISDOCE, LDA 





620 - Presente Processo de contra-ordenação nº 175/CO/2007; 
 

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

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

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pelos artigos 14º, nº 1, 38º, nº 1, alínea g) e nº 5 e pelo 

nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei nº 57/2002, de11 de Março profere contra a sociedade OÁSISDOCE, LDA., a 
seguinte 

 

 

DECISÃO FINAL 

 ( Artº 54º nº 2 e artº 58º, ambos do D.L.  n.º 433/82, de 27/10, na redacção doD.L. nº 244/95, 

de 14/09 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º nº 1 e 35º nº 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei nº 
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356/89, de 17 de Outubro, Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 
 

I � ARGUIDA 

OASISDOCE, contribuinte nº507 692 934, com sede em Rua Dr. Nicolau Bettencourt, N.39 

São Pedro De Moel 2430-496 - Marinha Grande. 
 
 

II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem a arguida acusada, nos presentes autos, da prática de um Ilícito de Mera Ordenação 

Social, por violação do disposto no artigo 14º, nº 1, do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março, por no dia 30/08/2006, 

pelas 15H30, os Serviços de Fiscalização desta Câmara Municipal terem constatado que a 

sociedade Oasisdoce, Lda., contribuinte nº 507 692 934, com sede na Rua Nicolau Bettencourt, 

nº 39, S. Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande, mantinha o estabelecimento 
de restauração e/ou bebidas denominado �Iceberg�, sito na Rua Dr. Adolfo Leitão, nº 21, S. 

Pedro de Moel, em pleno funcionamento sem para o efeito possuir o necessário alvará de 

licença de utilização, o que constitui uma contra-ordenação prevista e punível na alínea g) do nº 

1 e nº 5 do artigo 38º do mesmo diploma, com coima aplicável a pessoas colectivas de 2.500 

Euros a 30.000 Euros, podendo ainda ser aplicável a sanção acessória de encerramento do 

estabelecimento. 
 
 

III � PROVAS 

 

Os factos imputados à arguida foram constatados pelos Serviços de Fiscalização desta Câmara 

Municipal, na sequência de deslocação ao local (cf. fls. 2 a 6 dos autos). 
 

Foi instaurado processo contra-ordenacional nesta Câmara Municipal em 02/11/2007. 
No âmbito do processo foi a arguida devida e regularmente notificada através do ofício nº 

8089, de 07/08/2008 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 

433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito 

de defesa (cf. fls. 12 a 14 dos autos). 
A arguida apresentou defesa escrita, através da sua Defensora, Dra. Cláudia Perfeito, em 

03/09/2007, constante a fls. 16 e ss. dos autos: 
�OASISDOCE, LDA., Pessoa Colectiva n.° 507692943, com sede na Rua Dr. Nicolau 

Bettencourt. n,� 39, S Pedro de MoeI, Marinha Grande, representada pelo sócio e gerente 

Cuida Maria Gregório Cunha, na qualidade de Arguida nos autos à margem identificados, 

(�): Pois que, no dia 30 de Agosto de 2006, o estabelecimento comercial denominado 

iceberg�, sito na Rua Dr. Adolfo Leitão, n.� 21, S. Pedro de Moel, Marinha Grande, à data 

explorado pela Arguida, foi objecto de uma fiscalização por parte dos serviços competentes da 

Câmara Municipal da Marinha Grande, no enlace da qual foi feita a Participação n.� 

41/2006, junta aos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos e 

legais efeitos, E de cujo teor só teve conhecimento com a notificação da instauração do 

presente processo de contra-ordenação, juntamente com a Acusação. 

Desde logo, não se entende a divergência entre o transgressor identificado na referida 

Participação e a infractora identificada na Acusação, ora Arguida, desconhecendo-se o teor 
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da clarificação, por parte do Sr. Fiscal dos Serviços Municipais, ordenada peio Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara no seu douto despacho datado de 09/O 1/2007, o que desde já se 

convida a Exma., Sr.� Instrutora do processo a informar a Arguida do seu conteúdo. 

Concluindo-se nesta parte, pela ilegitimidade da ora Arguida nos presentes autos. 

Mais se dirá ainda, quanto às contradições notórias entre a referida Participação, vulgo 

prova, e a douta Acusação formulada, que não se entende por que infracção vem a Arguida 

acusada. 

Pois, a Participação tem por base a violação do art. 28°, n.º 1 do Decreto-Lei n.°168/97 de 4 

de Julho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei nºs 139/99 de 24 de Abril,  

222/2000 de 9 de Setembro e 5 7/2002 de 1 de Março, 

Enquanto que a Acusação é formulada pela violação do art. l4, n.°1 daquele mesmo diploma, 

Sendo certo que, nos termos e para os efeitos do art. 38º do Decreto-Lei em causa, tal violação 

não constitui qual quer contra-ordenação. O que implica a ilegalidade dos presentes autos, 

nos termos e para os efeitos dos arts 1º  e 2º  do Decreto-Lei 433/82, de 27 de Outubro, com as 

necessárias alterações materiais. 

Pelo exposto, e em consequência não se aceita a aplicação à Arguida de qualquer coima ou 

sanção acessória das previstas nos artigos 38º, nº 2 e seguintes e 39º do mesmo diploma. 

Mais se diz que o estabelecimento comercial em causa é possuidor de alvará sanitário, emitido 

pela Câmara Municipal da Marinha Grande, conforme cópia que se junta como Doc. n. 1 

Estando o mesmo válido nos lermos do Art. 51º Do Decreto-Lei nº 168/97 de 4 de Julho, com 

as alterações introduzidas pelos Decretos-lei nºs. 13 9/99 de 24 de Abril, 222/2000 de 9 de 

Setembro e 57/2002 de 11 de Março, com remissão para o art. 36º, nº 1 alínea c) do Decreto-

lei nº 328/86 de 30 de Setembro. e reiterado pelo art. 24º, nº 2 do  Decreto-Lei nº  234/2007 de 

19 de Junho (actualmente em vigor). 

Encontrando-se, à data de hoje, a decorrer na Câmara Municipal da Marinha Grande um 

processo de licenciamento para obras, requerido para o estabelecimento comercial em causa, 

em conformidade com a lei, conforme cópia do requerimento de licenciamento que junta como 

Doc. n.� 2. 

 Em suma e bom rigor, requer a V. Ex. a absolvição do Arguido e a consequente extinção do 

procedimento contra-ordenacional.� 

 
A arguida arrolou ainda uma testemunha, Pedro Cunha, e juntou aos autos cópia de dois 

documentos, a saber, do alvará de licenciamento sanitário e do requerimento de entrada do 

processo de licenciamento a que se refere na defesa apresentada. 
 

Em 10/10/2008, compareceu nesta Câmara Municipal Pedro Miguel Dionísio Cunha, o qual 

prestou os seguintes esclarecimentos constantes a fls. 34 dos autos: 
�Refere que uma das sócias da arguida é sua mãe. 

Refere que é sócio gerente da sociedade que agora explora o estabelecimento denominado 

Gelataria Iceberg. 

Tem conhecimento que, à data dos factos, existia um alvará sanitário e julga que a sua mãe 

terá tratado de tudo pelo melhor. 

Sabe que a sua mãe começou a tratar do processo de licenciamento há já bastante tempo, uma 

vez que a ouviu referir por várias vezes que teriam de renovar/substituir um documento que 

julga ser o antigo alvará sanitário e que para tal teriam de fazer obras, levando 

posteriormente à expansão do estabelecimento. 

Refere que não foram feitas quaisquer obras de fundo no estabelecimento antes de a Simples 

Aromas, Lda., começar a tomar conta do estabelecimento. 

Salienta que o estabelecimento nunca foi alvo de reclamações, nem queixas de funcionamento 

fora do horário legalmente permitido. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 29/07/2010 

Acta n.º 20 

 

 24 

A testemunha celebrou um contrato de arrendamento com a actual proprietária de uma das 

fracções, tendo posteriormente expandido o estabelecimento de forma a poder cumprir com os 

requisitos legais para obter o licenciamento do mesmo. 

Refere que a sociedade Oásisdoce, Lda. está em processo de dissolução, e do ponto de vista 

particular, que a sua mãe se encontra doente, a ser seguida pelo IPO.� 

 

Em 17/10/2008, veio a Defensora da arguida, na pessoa da Dra. Cláudia Perfeito, juntar aos 
autos mais alguns documentos comprovativos da situação económico-financeira da sociedade 
arguida, da qual resultava ter a arguida procedido à cessação da actividade económica em 

18/03/2008, bem como documentos comprovativos do estado de saúde de uma duas sócias 

gerentes da sociedade arguida. 
 

 

IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a presente 

decisão: 
 

a) Em 30/08/2006, pelas 15H30, os Serviços de Fiscalização desta Câmara Municipal 
constataram que a sociedade Oásisdoce, Lda. mantinha o estabelecimento de restauração e/ou 

bebidas denominado �Iceberg� em pleno funcionamento sem para o efeito possuir o necessário 

alvará de licença de utilização; 
b) Foi a arguida devida e regularmente notificada para, querendo, exercer o seu direito de 
defesa, o que veio a fazer em 03/09/2008; 
c) Não podemos concordar com a arguida quando invoca possuir um alvará sanitário válido, 

uma vez que Com a publicação do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, o legislador veio 
regular o regime jurídico aplicável à instalação e funcionamento dos estabelecimentos 

destinados a prestar serviços de restauração e bebidas. 
d) Este diploma teve como objectivo simplificar as relações entre os interessados e as câmaras 

municipais, entidades responsáveis pelo licenciamento dos estabelecimentos. 
e) Procurou ainda o legislador salvaguardar as condições mínimas de funcionamento dos 

estabelecimentos, recorrendo-se à intervenção simultânea, quanto à emissão da licença de 

utilização, das autoridades de saúde e Serviço Nacional de Bombeiros. 
f) O funcionamento deste tipo de estabelecimentos depende, apenas, nos termos do nº 1 do 

artigo 14º, da licença de utilização para serviços de restauração ou de bebidas, destinando-se 
esta a comprovar, para além da conformidade da obra concluída com o projecto aprovado, a 

adequação do estabelecimento ao uso previsto, bem como a observância das normas 

regulamentares aplicáveis e as relativas às condições sanitárias e à segurança contra riscos de 

incêndio. 
g) A utilização de edifícios que não possuíssem licença de utilização para neles se proceder à 

instalação de estabelecimentos de restauração e bebidas, bem como a sua própria exploração 

dependia da emissão da licença de utilização para o efeito. 
h) Claro está que o legislador acautelou os estabelecimentos já existentes à data de entrada em 

vigor do diploma em apreço, estipulando, no artigo 49º, um regime específico, de acordo com o 

qual os estabelecimentos existentes teriam de satisfazer os requisitos legais no prazo de dois 
anos a contar da data da entrada em vigor do Decreto Regulamentar nº 38/97, de 25 de 

Setembro, o qual veio regulamentar os requisitos a observar na instalação deste tipo de 

estabelecimentos. 
i) O prazo agora referido foi, contudo, prorrogado pelo nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 

57/2002, de 11 de Março por mais dois anos, isto é, até Março de 2004. 
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j) Decorrido que fosse o prazo supra referido para que os estabelecimentos de restauração e 

bebidas pudessem adaptar-se às normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como na 

eventualidade de serem realizadas obras, operar-se-ia a caducidade dos alvarás (sanitários) 

existentes. 
k) O Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, foi revogado pelo Decreto-Lei nº 234/2007, de 19 

de Junho, diploma que veio estabelecer o novo regime jurídico a que fica sujeita a instalação e 

a modificação de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, bem como o regime aplicável 

à respectiva exploração e funcionamento. 
l) O diploma actualmente em vigor faz depender a utilização de edifício, ou sua fracção 

autónoma, da existência de licença de utilização para estabelecimentos de restauração ou de 

bebidas, emitida nos termos do RJUE. 
m) A infracção foi imputada à sociedade ora arguida, uma vez que era ela quem procedia à 

exploração do já referido estabelecimento, e não a Sra. Lizene da Silva Barbosa Fortunato; 
n) A arguida foi dissolvida e encerrada a sua liquidação em 28/10/2009; 
o) A dissolução de uma sociedade é uma modificação da situação jurídica que implica a sua 

entrada em liquidação. Neste sentido, a personalidade jurídica (e judiciária) da sociedade 

conserva-se até ao registo da liquidação; 
p) Tendo tido já lugar o registo da liquidação, teremos de concluir que a personalidade jurídica 

que a arguida antes usufruía já não existe. 
 

*** 

De tudo o acima exposto resulta que: 

 

De todos os factos apresentados supra resulta não poderem os mesmos ser imputados à 

conduta da sociedade arguida, pelo que deverão os presentes autos ser ARQUIVADOS. 

 

Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

109/01, de 24/12. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





19 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 176/CO/2007 E 81/CO/2010, EM QUE É ARGUIDA 

TATIANA STROYNOVA. 

 

 

621 - Presente processo de contra-ordenação nº 176/CO/2007 
Presente processo de contra-ordenação nº 81/CO/2010. 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 
alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 

4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março profere 

contra Tatiana Stroynova, a seguinte 
 

DECISÃO FINAL 

Concurso de Contra-Ordenações 

( Artº 54º nº 2 e artº 58º, ambos do D.L.  n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 
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D.L. nº 244/95, de 14/09 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º nº 1 e 35º nº 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei nº 

356/89, de 17 de Outubro, Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 
 

I � ARGUIDA 

 

Tatiana Stroynova, contribuinte nº237 952 726, residente em Avenida da Liberdade - Edifício 

Horizonte, nº 155 - 6º Fte., 2430-132 - Marinha Grande. 
 

II - FACTOS IMPUTADOS 

 

Vem a arguida acusada, nos presentes autos, da prática de um Ilícito de Mera Ordenação Social 

por violação do disposto no artigo 14º, nº 1, do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Junho, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março, por no dia 12/06/2007, pelas 

21H25, a Polícia de Segurança Pública ter constatado que no interior do estabelecimento 

comercial denominado �Tatiana Minimercado�, sito na Rua da Azambuja, nº 30, Marinha 

Grande, explorado por Tatiana Stroynova, contribuinte nº 237 952 726, residente na Avenida 

da Liberdade, Edifício Horizonte, nº 155, 6º Frente, Marinha Grande, estavam a ser servidas 

bebidas alcoólicas a várias pessoas, sem que para tal o estabelecimento possuísse a necessária 

licença de utilização para exploração de serviços de restauração e/ou bebidas, o que constitui 
uma contra-ordenação prevista e punível no artigo 38º, nº 1, alínea g) e nº 5 do Decreto-Lei 
supra referido, com coima aplicável a pessoas singulares de 500 a 3740,90 Euros. 
 
III � PROVAS 

 

Os factos imputados à arguida foram constatados pela Polícia de Segurança Pública na 

sequência de deslocação ao local (cf. fls. 2 a 5 dos autos). 
 

Foi instaurado processo contra-ordenacional nesta Câmara Municipal em 06/11/2007. 
No âmbito do processo foi a arguida notificada pessoalmente pela Polícia de Segurança Pública 

em 16/10/2008 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 433/82, de 

27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as 

alterações 14 e 15 dos autos). 
A arguida, contudo, nada veio dizer aos autos, nem juntou qualquer documento. 
No âmbito do presente processo de contra-ordenação vem a arguida acusada da prática de um 

ilícito contra-ordenacional da competência sancionatória da Câmara Municipal: o 

funcionamento do estabelecimento sem para o efeito ter sido emitida a necessária licença de 

utilização para estabelecimentos de restauração e/ou bebidas. 
 

IV - FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a presente 

decisão: 
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a) No dia 12/06/2007, pelas 21H25, a Polícia de Segurança Pública constatou que no interior 

do estabelecimento denominado �Tatiana Minimercado�, sito na Rua da Azambuja, nº 30, 

Marinha Grande, explorado pela arguida, estavam a ser servidas bebidas alcoólicas a várias 

pessoas, sem que para tal o estabelecimento possuísse a necessária licença de utilização para 

estabelecimento de restauração e/ou bebidas; 
b) A arguida foi notificada pessoalmente pela Polícia de Segurança Pública para, querendo, 

exercer o seu direito de defesa; 
c) A arguida, contudo, nada veio dizer aos autos, nem juntou nenhum documento; 
d) Uma vez que o auto de notícia faz fé sobre os factos presenciados pelo autuante, até prova 

em contrário (vide Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 05/07/2006) e nada 

tendo a arguida dito relativamente aos factos que lhe são imputados, teremos de dar todos os 

factos como provados; 
e) Na qualidade de exploradora de um estabelecimento, a arguida não podia desconhecer que 

teria de ser previamente emitido o respectivo alvará de licença de utilização para 

estabelecimentos de restauração e/ou bebidas antes de abrir o referido estabelecimento ao 

público, tendo actuado de forma dolosa e intencional; 
f) Consultada a aplicação informática de obras particulares constata-se não ter a arguida 

apresentado, ou iniciado, qualquer processo de licenciamento para o estabelecimento em 
causa. 

 

*** 
Quanto à culpa 

�No ilícito contra-ordenacional, a culpa não radica na formulação de uma censura de tipo ético-
social, mas tão-só na imputação do facto à responsabilidade social do agente� (vide Acórdão do 

Tribunal da Relação de Évora de 24/05/2005). 
Não se trata aqui de �uma culpa, como a jurídico-penal, baseada numa censura ética, dirigida à 

pessoa do agente e à sua atitude interna, mas apenas uma imputação do facto à responsabilidade 
social do seu autor (Figueiredo Dias em �O movimento da descriminalização e o ilícito de mera 

ordenação social�, in �Jornadas de Direito Criminal: O Novo Código Penal Português e 

Legislação Complementar�, I, página 331, Centro de Estudos Judiciários, 1983). 
Para que se verifique a culpabilidade do agente no cometimento de um facto, é necessário que o 

mesmo lhe possa ser imputado a título de dolo ou de negligência, isto é, que teve o propósito de 

praticar o facto descrito na lei contra-ordenacional, ou que incorreu na falta do cuidado devido, 
com a consequência da realização do facto proibido por lei. 
Atento o exposto supra em sede de factos dados como provados, conclui-se ter a arguida agido 
de forma dolosa e intencional. 

 

 

Quanto à gravidade da contra-ordenação 

A licença traduz-se numa forma de controlo das características e normas de segurança dos 

estabelecimentos, tendo em vista acautelar o bem-estar e segurança daqueles que os 

frequentam, desde a qualidade do próprio espaço, até às condições de salubridade e higiene que 
um estabelecimento deste teor deve, à partida, respeitar. 
De facto, seguindo de perto a orientação seguida pelo Acórdão do STA do Norte, de 

28/06/2007, �(�) a licença é o meio pelo qual o Estado garante aos seus cidadãos que a 

frequência de determinado estabelecimento não lhes causará danos nas suas pessoas ou nos 

seus bens. (�) esta é uma função primordial e essencial do Estado, a defesa dos cidadãos, 

contra ameaças de qualquer espécie que os possam pôr em risco, cfr. art. 9º, alínea d) da 

CRP.(�) Só com a emissão da dita licença (�) é que o Estado cumpre cabalmente aquela 

função que lhe é constitucionalmente cometida e portanto, enquanto não ocorrer a emissão de 
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tal licença ou autorização, não há a garantia de que o estabelecimento (�) se encontre a 

funcionar com as condições mínimas de segurança de modo a garantir o bem-estar e a 

qualidade de vida dos cidadãos.�, devendo concluir-se que o funcionamento e exploração 

destes estabelecimentos sem o respectivo alvará de licença de utilização para estabelecimentos 

de restauração e/ou bebidas constitui uma infracção grave. 
 

*** 
Quanto à situação económica da arguida 

Apesar de notificada para o efeito a arguida não juntou aos autos qualquer documento 

comprovativo da sua situação económica, pelo que não poderá atender-se a este critério para 

efeitos de determinação da coima aplicável. 
 

*** 
Quanto ao benefício económico retirado pela arguida com a prática da contra-ordenação 

Não é possível determinar qual o benefício económico retirado pela arguida com a prática da 

contra-ordenação, uma vez que teria de saber-se exactamente quais os serviços efectivamente 

prestados e os preços praticados. 
 

*** 
V � COIMA APLICADA 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da contra-
ordenação de que a arguida vem acusada e descrita na acusação proferida a folhas 7 e 8 dos 

autos. 
Esta contra-ordenação viola o disposto no artigo 14º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de 

Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março. 
A esta contra-ordenação corresponde uma coima graduada de 500 a 3740,90 Euros, nos termos 

do disposto no artigo 38, nº 1, alínea g) do referido diploma. 
Assim, face ao disposto no art. 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do D.L. n.º 

244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12, a Câmara 

Municipal delibera aplicar a coima de Euros: 500,00� (quinhentos euros).  

 

Tendo esta Câmara Municipal tido conhecimento que contra a arguida correu o processo de 

contra-ordenação nº 176/CO/2007, no âmbito do qual foi a arguida acusada da prática de um 

ilícito contra-ordenacional da competência sancionatória do Sr. Presidente da Câmara, mais 

concretamente: funcionamento do estabelecimento fora do horário legalmente permitido, para o 

qual foi fixada a coima concreta no valor de 250,00� (duzentos e cinquenta euros). 
 

Há que proceder ao cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas à arguida e, 

consequentemente, proceder à aplicação de uma coima única, tendo em conta a coima 

concretamente aplicada pelo Sr. Presidente da Câmara no âmbito do processo de Contra-
Ordenação nº 176/CO/2007 e a coima acabada de aplicar concretamente por esta Câmara 

Municipal. 
 

De acordo com o nº 1 do artigo 19º do Regime Geral das Contra-Ordenações, �quem tiver 

praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo resulta da 

soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso�, não podendo a coima 

aplicável �exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em 

concurso� (nº 2) e �a coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas 

concretamente aplicadas às várias contra-ordenações� (nº 3). 
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Face ao exposto, o caso em apreço consubstancia um concurso de Contra-Ordenações, pelo 

que, de acordo com o disposto no artigo 19º, do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 109/2001, a Câmara Municipal delibera aplicar a coima única de Euros 600,00� 

(seiscentos euros), condenando a arguida ao seu pagamento. 
 

Mais delibera não aplicar as sanções acessórias de interdição da actividade por um período de 

dois anos e de encerramento do estabelecimento, nos termos do disposto no artigo 39º do 

Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de 

Março. 
 
Nos termos previstos nos artigos 92º n.ºs 2 e 3 in fine e 94º n.º 2 alínea b) e n.º 3, ambos do 

D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, e ainda do art.º 5º, nº 1 e nº 2 e 

do artigo 9º do Decreto-Lei nº 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 181/2008, de 28 de Agosto (aplicado por força do artigo 92º n.º 1 dos diplomas já citados), 

fica ainda a arguida condenada ao pagamento das custas do processo, no valor de Euros 

52,50, podendo, querendo, impugná-las nos termos do previsto no art.º 95º dos diplomas supra 

referidos, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da presente decisão. 
 
De harmonia com o disposto no art.º 58º n.º 2 e 3 do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, faz-se também saber que: 

 

a) Esta condenação torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada, nos 
termos do art.º 59º do Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, na redacção dos diplomas 

legais supra mencionados, no prazo de 20 dias após o seu conhecimento. 
No caso de impugnação, o recurso poderá ser interposto pelo(a) arguido(a) ou pelo seu 

defensor. O recurso é feito por escrito e apresentado à Autoridade Administrativa que aplicou a 

coima, devendo constar de alegações e conclusões. 
  
b) Em caso de impugnação judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o 

arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho. 
 

c) Na falta de tal impugnação, deverá V. Exª. proceder ao pagamento da coima e custas acima 

indicadas, no prazo de 10 dias após o terminus do prazo referido na antecedente alínea a) 

(carácter definitivo ou trânsito em julgado da presente decisão). 
Para efectuar o pagamento, deverá dirigir-se ao Gabinete de Apoio Jurídico � Serviço de 

Contra-Ordenações desta Câmara Municipal. 
 
d) No caso de lhe ser impossível efectuar o pagamento dentro do prazo indicado, deverá esse 

facto ser comunicado, por escrito, devidamente fundamentado e com a devida antecedência. 
Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção dada pelo D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 109/2001, de 24 de Dezembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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20 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 182/CO/2007, EM QUE É ARGUIDA CÁTIA 

ALEXANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. 

 

 

622 - Presente processo de contra-ordenação nº 182/CO/2007. 
  

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

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

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 

4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março profere 

contra Cátia Alexandra de Oliveira dos Santos, a seguinte 
 

Decisão Final 

(artº 54º n.º 2 e artº 58º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 
processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 35º n.º 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei 
n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 
 

I � ARGUIDA 

 

Cátia Alexandra de Oliveira dos Santos, residente na Rua da Fonte Santa, nº 66, 2430 Vieira de 

Leiria. 
 

II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem a arguida acusada, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

disposto no artigo 14º, nº 1, do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março 
�1- O funcionamento dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas depende apenas da 

titularidade de alvará de licença ou de autorização de utilização para serviços de restauração ou 

de bebidas (�)�, 
O que constitui uma contra-ordenação prevista e punível na alínea g), nº 1, do artigo 38º e nº 5, 

do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 

57/2002, de 11 de Março, com coima graduada de 500,00 a 3740,90 Euros, no caso de pessoas 

singulares, por, no dia 25/10/2005, pelas 01H20, ter sido constatado que o estabelecimento de 
restauração e/ou bebidas denominado �Tachinho Bar�, se encontrava em pleno funcionamento 

sem para tal existir o respectivo alvará de licença de utilização para serviços de restauração 

e/ou bebidas. 
 

III � PROVAS 

 

Os factos imputados à arguida foram constatados pela Polícia de Segurança Pública, na 

sequência de deslocação ao local (cf. fls. 2 e 3 dos autos). 
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Foi instaurado processo contra-ordenacional nesta Câmara Municipal em 14/11/2007.No 
âmbito do processo foi a arguida devida e regularmente notificada através do ofício nº 7473, de 

28/07/2008 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de 

Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito de defesa (cf. fls. 7 

a 9 dos autos). 
A arguida, contudo, não prestou quaisquer declarações, nem juntou aos autos qualquer 

documento. 
 

IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a presente 

decisão: 

 

a) No dia 25/10/2005, pelas 01H20, o estabelecimento de restauração e/ou bebidas 

denominado �Tachinho Bar� encontrava-se em funcionamento sem para o efeito 
existir o respectivo alvará de licença de utilização; 

b) O referido estabelecimento encontra-se a funcionar em fracção explorada pela 

arguida; 
c) O auto de notícia faz fé sobre os factos presenciados pelo autuante, até prova em 

contrário (vide Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 05/07/2006). Não 

tendo a arguida apresentado quaisquer declarações que pudessem contradizer o 

teor do auto de notícia, deverão os factos que lhe são imputados dar-se como 
provados.  

d) Com a publicação do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, o legislador veio 

regular o regime jurídico aplicável à instalação e funcionamento dos 

estabelecimentos destinados a prestar serviços de restauração e bebidas. 
e) Este diploma teve como objectivo simplificar as relações entre os interessados e 

as câmaras municipais, entidades responsáveis pelo licenciamento dos 

estabelecimentos. 
f) Procurou ainda o legislador salvaguardar as condições mínimas de funcionamento 

dos estabelecimentos, recorrendo-se à intervenção simultânea, quanto à emissão 

da licença de utilização, das autoridades de saúde e Serviço Nacional de 

Bombeiros. 
g) O funcionamento deste tipo de estabelecimentos depende, apenas, nos termos do 

nº 1 do artigo 14º, da licença de utilização para serviços de restauração ou de 

bebidas, destinando-se esta a comprovar, para além da conformidade da obra 

concluída com o projecto aprovado, a adequação do estabelecimento ao uso 

previsto, bem como a observância das normas regulamentares aplicáveis e as 

relativas às condições sanitárias e à segurança contra riscos de incêndio. 
h) O Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, foi revogado pelo Decreto-Lei nº 

234/2007, de 19 de Junho, diploma que veio estabelecer o novo regime jurídico a 

que fica sujeita a instalação e a modificação de estabelecimentos de restauração 

ou de bebidas, bem como o regime aplicável à respectiva exploração e 

funcionamento; 
i) O auto de notícia faz fé sobre os factos presenciados pelo autuante, até prova em 

contrário (vide Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 05/07/2006). Não 

tendo a arguida prestado quaisquer esclarecimentos quanto aos factos que lhe são 

imputados, terão os mesmos de ser dados como provados na íntegra. 
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j) A arguida não podia desconhecer, como de facto não desconhecia, que necessitava 

do alvará de licença de utilização para estabelecimentos de restauração e/ou 

bebidas para que pudesse abrir o seu estabelecimento ao público. 
k) Prova desse facto é precisamente a sua declaração á Polícia de Segurança Pública 

aquando da deslocação ao local, tendo então afirmado que a mesma se encontraria 
com o seu advogado. A sua conduta revela-se, em suma, dolosa e intencional. 
 

Quanto à culpa 

 

�A culpa é, por força da lei, um elemento constitutivo da contra-ordenação, diferenciado da 

tipicidade e da ilicitude. 
A culpa analisa-se na possibilidade de um juízo de censura ou de reprovação da conduta do 

agente por, em face das circunstâncias, poder e dever agir de outro modo (Vide Acórdão do 

Supremo Tribunal Administrativo de 26/04/2007 � Processo 01168/06)�. 
Para que se verifique a culpabilidade do agente no cometimento de um facto, é necessário que o 

mesmo lhe possa ser imputado a título de dolo ou de negligência, isto é, que teve o propósito de 

praticar o facto descrito na lei contra-ordenacional, ou que incorreu na falta do cuidado devido, 
com a consequência da realização do facto proibido por lei. 
Conclui-se que a arguida agiu de forma consciente e de livre vontade, não podendo ignorar a 

obrigatoriedade de ser detentora do respectivo alvará de licença de utilização para que pudesse 

manter o estabelecimento em causa aberto ao pública, facto comprovado pelas próprias 

declarações prestadas pela arguida à autoridade policial. 
 

Quanto à gravidade da contra-ordenação 

 

A licença traduz-se numa forma de controlo das características e normas de segurança dos 

estabelecimentos, tendo em vista acautelar o bem-estar e segurança daqueles que os 

frequentam, desde a qualidade do próprio espaço, até às condições de salubridade e higiene que 

um estabelecimento deste teor deve, à partida, respeitar. 
De facto, seguindo de perto a orientação seguida pelo Acórdão do STA do Norte, de 

28/06/2007, �(�) a licença é o meio pelo qual o Estado garante aos seus cidadãos que a 

frequência de determinado estabelecimento não lhes causará danos nas suas pessoas ou nos 

seus bens. (�) esta é uma função primordial e essencial do Estado, a defesa dos cidadãos, 

contra ameaças de qualquer espécie que os possam pôr em risco, cfr. art. 9º, alínea d) da 

CRP.(�) Só com a emissão da dita licença (�) é que o Estado cumpre cabalmente aquela 

função que lhe é constitucionalmente cometida e portanto, enquanto não ocorrer a emissão de 

tal licença ou autorização, não há a garantia de que o estabelecimento (�) se encontre a 

funcionar com as condições mínimas de segurança de modo a garantir o bem-estar e a 

qualidade de vida dos cidadãos.�, devendo concluir-se que o funcionamento e exploração 

destes estabelecimentos sem o respectivo alvará de licença de restauração e/ou bebidas 

constitui uma infracção grave. 
 

*** 

 

Quanto à situação económica da arguida 

 

Apesar de devidamente notificada para o efeito pelo ofício nº 7473, de 28/07/2008, a arguida 

não juntou ao processo quaisquer documentos para aferir da sua situação económica. 
 

*** 
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Quanto ao benefício económico retirado pela arguida com a prática da contra-ordenação 

 

O benefício económico retirado pela infractora com a prática da contra-ordenação não pode ser 

determinado sem que se tenha conhecimento do volume de refeições e bebidas servidas pelo 

estabelecimento desde o momento em que iniciou a sua actividade até ao presente, pelo que tal 

factor não poderá ser tido em consideração para efeitos de determinação da medida da coima. 
 

*** 

V � SANÇÃO APLICADA 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da contra-
ordenação de que a arguida vem acusada e descrita na acusação proferida a folhas 5 e 6 dos 

autos. 
Esta contra-ordenação viola o disposto no artigo 14º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de 

Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março. 
 

A esta contra-ordenação corresponde uma coima graduada de 500 a 3740,90 Euros, nos termos 

do disposto no artigo 38, nº 1, alínea g) do referido diploma. 

 

Assim, face ao disposto no art. 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do D.L. n.º 

244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12, a Câmara 

Municipal delibera aplicar a coima de Euros: 500,00� (quinhentos euros). 
 
Nos termos previstos nos artigos 92º n.ºs 2 e 3 in fine e 94º n.º 2 alínea b) e n.º 3, ambos do 

D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, e ainda do art.º 5º, nº 1 e nº 2 e 

do artigo 9º do Decreto-Lei nº 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 181/2008, de 28 de Agosto (aplicado por força do artigo 92º n.º 1 dos diplomas já citados), 

fica ainda a arguida condenada ao pagamento das custas do processo, no valor de Euros 

52,50, podendo, querendo, impugná-las nos termos do previsto no art.º 95º dos diplomas supra 

referidos, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da presente decisão. 
 
Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 

24/12. 
  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





21 - ATRIBUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA � MUSEU JOAQUIM CORREIA E CASA-

MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA 





623 - Presente a informação interna I/997/2010, relativa a proposta de atribuição de fundo de 

caixa ao Museu Joaquim Correia e Casa-Museu Afonso Lopes Vieira. 
 
Atendendo a que o Museu Joaquim Correia e Casa-Museu Afonso Lopes Vieira são postos de 

cobrança de receita do município, uma vez que são serviços emissores de bilhetes e postos de 

venda de bens ao público; 
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Atendendo à necessidade de existência de dinheiro em caixa para efectuar trocos aquando do 
pagamento das taxas de ingressos e compra de bens nestes museus por parte dos visitantes; 
Atendendo a que se pretende um atendimento mais eficaz e de qualidade, e que o 
funcionamento do serviço de atendimento ao público se processe dentro da normalidade; 
Propõe-se a atribuição de um fundo de maneio no valor de 25� (vinte e cinco euros) a cada um 

dos museus: Museu Joaquim Correia e Casa-Museu Afonso Lopes Vieira. 
Propõe-se ainda que fiquem responsáveis pelos fundos de caixa as funcionárias que nestes 
museus exercem funções com carácter de permanência, nomeadamente a funcionária Maria de 

Jesus Martins, que ficará responsável pelo fundo de caixa atribuído ao Museu Joaquim Correia, 

e a funcionária Helena Viegas, responsável pelo fundo de caixa atribuído à Casa-Museu Afonso 
Lopes Vieira. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do n.º 1 do artigo 65º, 

Secção VIII, Capítulo VIII da Norma de Controlo Interno, publicada em Diário da 

República de 26 de Setembro de 2005, atribuir um fundo de caixa ao Museu Joaquim 

Correia e Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, no valor de 25� (vinte e cinco euros) cada, 

sendo responsáveis pelos mesmos as funcionárias acima designadas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - ANULAÇÃO DA GUIA DE RECEITA N.º 2/3359 EMITIDA EM ABRIL DE 2010, 

EM NOME DE PAULA MARGARIDA NASCIMENTO, POR MOTIVO DE 

DUPLICAÇÃO. 





624 - Presente informação n.º 1073 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 08/07/2010 e, na qual se dá conta da necessidade de se proceder à 

anulação da guia de receita número 2/3359, emitida a 05/04/2010, em nome Paula Margarida 
Guarda Nascimento, no valor de 18,21�, por já anteriormente se ter emitida uma outra, 

referente ao mês de Abril do dito ano civil. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 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 concordar com a anulação da guia de receita número 

2/3359, emitida a 05/04/2010, em nome de Paula Margarida Guarda Nascimento, no valor 

de 18,21� (Dezoito euros e vinte e um cêntimos), contribuinte fiscal número 204723310. 

 
Esta deliberação foi tomada unanimidade. 





23 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. 





625 - Presente informação n.º 1132/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 21/07/2010, referente à actualização, a partir do mês de Setembro, das 

rendas de habitação social, pertença da Autarquia e localizadas nas seguintes zonas: Rua Júlio 

Braga Barros, Avenida da Liberdade (Bloco M); Rua da Charnequinha (Moita), e Rua António 

Lopes (Novo Bairro do Camarnal). 
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A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta o decreto-lei n.º 166/93, de 7 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das rendas dos seguintes blocos:  

 

1 - Rua Júlio Braga Barros 

 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

1 Vítor Rodrigues Sousa R/C D 27/12/1993 46,83� 45,93� 
1 Maria de Fátima G. Almeida 3.º C 17/01/1996 19,74� 36,33� 
3 Maria Celeste da Conceição 1.º B 01/02/2001 25,90� 23,63� 
3 Ricardo Manuel S. Casaca 1.º C 11/04/2001 36,00� 38,00� 
5 Maria de Fátima S. Ferreira R/C B 22/12/1997 56,95� 69,93� 

 

2 - Avenida da Liberdade (Bloco M) 

 

BLOCO MORADOR FOGO DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

M Maria Lurdes A. Matos 2.º Esq.º 03/09/2007 14,55� 38,11� 

 

3 � Rua da Charnequinha 

 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

RENDA/09 RENDA/2010 

46 Maria do Céu Ferreira R/C Esq.º 06/09/2005 107,80� 98,80� 
 

4 � Rua António Lopes 

 

 

LOTE 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

RENDA/09 RENDA/2010 

40 Orlando de Jesus Norte N.º 18 09/09/2004 53,70� 47,55� 
 

Mais delibera ainda que as rendas acima indicadas, entrem em vigor a partir de 1 de 

Setembro do corrente ano. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 
24 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE NAVAL DA NAZARÉ 



 

Assunto retirado da ordem do dia pelo facto de a entidade não ter apresentado todos os 
documentos legalmente exigíveis para a atribuição do subsídio. 




25 - RESUMO DE TESOURARIA 
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Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e oito de Julho de dois mil e 
dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 904.693,48� 

(novecentos e quatro mil, seiscentos e noventa e três euros e quarenta e oito cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 







626 - 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 1742/10 � PC N.º 142/10 � TELEFRIO � CLIMATIZAÇÃO E 

VENTILAÇÃO, LDA. 
 

2. RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 229/AP/DASU/HIG/2010 - CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL � RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

3. ACEITAÇÃO DA SEGUNDA FASE E TERCEIRA FASE DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL E 

ORTOFOTOCARTOGRAFIA À ESCALA 1/2000 (APOIO 

FOTOGRAMÉTRICO E TRIANGULAÇÃO AÉREA) 

 

4. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS 

ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 

LECTIVO 2010/2011 � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO N.º 

228/AP/DIF/APR/2010 DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

5. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REQUALIFICAÇÃO DA RUA D. ANTÓNIO LUÍS PEREIRA COUTINHO� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 27/08-DIRM 

 

6. TABELA DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR PARA FREQUÊNCIA DA 

VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO � PROPOSTA DE 

MANUTENÇÃO DO VALOR DEFINIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL 

DURANTE O ANO LECTIVO DE 2009/2010. 

 
 



 
 

1 - REQ. N.º 1742/10 � PC N.º 142/10 � TELEFRIO � CLIMATIZAÇÃO E 

VENTILAÇÃO, LDA. 
 
 

627 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com grua por um período de 4 horas, numa 

área de 60m
2, substituição de unidade de ar condicionado no prédio onde se encontra instalado 

o Millennium BCP, localizado no Largo 5 de Outubro, Freguesia de Marinha Grande. 
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Presente parecer dos Serviços de Fiscalização a enquadrar devidamente a pretensão. 
Presente parecer dos serviços da Secção de Obras Particulares quanto ao tempo de ocupação a 

ser aprovado, na medida em que o prazo mínimo previsto no Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande é de um mês. 
 
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 1 mês, numa área de 60m
2
, com os seguintes condicionalismos: 

 A referida grua deverá ser colocada na via pública, defronte para o edifício do Banco 

Millennium BCP, o mais próximo possível do mesmo, de modo que a circulação 

automóvel/pedonal se possa efectuar nas vias circundantes, nomeadamente Largo 5 de 

Outubro, Rua António Campos Júnior, Rua Machado Santos e Rua Marquês de 

Pombal.  

 Deverá solicitar a colaboração das autoridades policiais na regulação do trânsito 

durante o tempo previsto para a interrupção pretendida da via pública. 

 Deverá ser apresentado seguro de responsabilidade civil que permita cobrir quaisquer 

danos provocados a terceiros e na via pública durante a permanência e operação da 

grua. 

 Devem, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de pessoas quer 

de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º e 88.º do Regulamento Municipal de 

Edificações Urbanas e demais legislação conexa. 

 

Mais deliberou informar o requerente que as obras que pretende executar, sendo de 

conservação nos termos do definido na alínea f) do art.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 60/2007, de 04/09, 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 229/AP/DASU/HIG/2010 - CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL � RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

 

 

628 - Presente despacho n.º 229/AP/DASU/HIG/2010, de 27 de Julho, do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, com o seguinte teor: 

 
Foi apresentada uma omissão, por parte de um agrupamento de interessados, que tem o 

seguinte teor: 
�Omissão de indicação de que, as propostas a apresentar têm que considerar o 

actual quadro de trabalhadores afectos à prestação de serviços em causa, nos 

termos previstos na Cláusula 17.ª da Convenção Colectiva de Trabalho celebrada 

entre a AEPSLAS � Associação das Empresas de Prestação de Serviços de Limpeza 

e Actividades Similares e o STAD � Sindicato de Trabalhadores de Serviços de 

Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas, nos termos do 

quadro que se anexa e que faz parte integrante do presente documento�. 
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Nos termos do artigo 61.º, n.º 1, do Código dos Contratos Públicos, os interessados devem 

apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e omissões do 

caderno de encargos detectados e que digam respeito a: 
Aspectos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 
Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objecto do 

contrato a celebrar; ou 
Condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrar que o interessado não 

considere exequíveis. 

Cabe, em primeiro lugar, aferir se a lista apresentada corresponde ou não a uma omissão do 

caderno de encargos que se enquadre no âmbito de aplicação do artigo citado. 
A redacção do preceito inculca com elevado grau de certeza que se trata de um quadro taxativo 

de causas que impõem a apresentação de listas de erros e omissões por parte dos interessados. 
A ser assim, como parece evidente, a omissão não se enquadra no raio de aplicação daquele 

artigo 61.º. 
De qualquer modo, rejeito, nos termos do artigo 61.º, n.º 5, do Código dos Contratos Públicos, 

a omissão apresentada por não caber à entidade adjudicante definir a legislação e/ou a 

regulamentação aplicável a relações jurídicas privadas estabelecidas e/ou a estabelecer entre o 

futuro co-contratante e terceiros.  
Determino, ainda, a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas em um dia, 
passando a terminar às 23:00 horas do dia 3 de Agosto de 2010, de acordo com o artigo 64.º, do 

CCP. 
O presente despacho é emitido ao abrigo do artigo 68.º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tendo em conta que a dilação da 

decisão determinaria a prorrogação do prazo por um período superior com os inerentes atrasos 

na tramitação do procedimento o que urge evitar. 
O presente despacho deve ser objecto de ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 68.º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e dos artigos 36.º, n.º 1 e 61.º, n.º 5, ambos do 

Código dos Contratos Públicos, ratificar o despacho transcrito. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

3 - ACEITAÇÃO DA SEGUNDA FASE E TERCEIRA FASE DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL E 

ORTOFOTOCARTOGRAFIA À ESCALA 1/2000 (APOIO FOTOGRAMÉTRICO E 

TRIANGULAÇÃO AÉREA) 

 
629 - No âmbito do processo de aquisição nº 14/09 � AP/DOPU, foi adjudicada à empresa 

Geoglobal, Sistemas de Informação Geográfica, Lda., a execução de Cartografia Numérica 

Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1/2000, para uma área respeitante a 5065 ha do 

concelho da Marinha Grande. Este processo encontra-se a ser fiscalizado pela empresa 
Novageo Solutions (processo de aquisição nº 61/09-AP/DOPU/SPU). 
 
Após a entrega da segunda fase do processo de produção da cartografia (Apoio Fotogramétrico) 

pela Geoglobal, Sistemas de Informação Geográfica, Lda., a empresa Novageo Solutions, 
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procedeu à sua verificação de acordo com as Especificações Técnicas do Procedimento para os 
trabalhos de Fiscalização da Execução de Ortofotomapas e Cartografia Digital à Escala 1/2000.  
Neste sentido, a empresa Novageo Solutions elaborou dois relatórios de análise relativamente 

ao Apoio Fotogramétrico, onde proferiu no segundo relatório apresentado no dia 25/03/2010 a 
seguinte conclusão: �Recomenda-se assim à Câmara Municipal da Marinha Grande que 

aprove esta fase do Projecto �Apoio Fotogramétrico� (Anexo I). 
 
Após a entrega da terceira fase do processo de produção da cartografia (Triangulação Aérea) 

pela Geoglobal, Sistemas de Informação Geográfica, Lda., a empresa Novageo Solutions, 

procedeu à sua verificação de acordo com as Especificações Técnicas do Procedimento para os 

trabalhos de Fiscalização da Execução de Ortofotomapas e Cartografia Digital à Escala 1/2000 

e elaborou no dia 27/05/2010 um relatório de análise relativamente à Triangulação Aérea, onde 

proferiu a seguinte conclusão: �� recomendamos à Câmara Municipal da Marinha Grande: a 

aceitação da TA dos Blocos 2 (Marinha Grande) e Bloco 3 (São Pedro de Moel); a rejeição da 

TA do Bloco 1 (Vieira de Leiria) (Anexo II) e uma adenda ao referido relatório no dia 

13/07/2010, onde proferiu a seguinte recomendação: ��recomendamos à Câmara Municipal 

da Marinha Grande a aceitação da TA versão 4 do Bloco 1 (Vieira de Leiria)� (Anexo III). 
 
De forma a dar cumprimento ao disposto na cláusula 11ª do contrato e ao disposto no caderno 

de encargos referente ao processo de Execução de Cartografia Numérica Vectorial e 

Ortofotocartografia à escala 12000, Parte I � Cláusulas Jurídicas, cláusula 8.ª, cabe à Câmara 

Municipal a aceitação da segunda fase e da terceira fase do processo de Execução de 

Cartografia Numérica Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1/2000 (Apoio Fotogramétrico e 

Triangulação Aérea). 
 

A Câmara, no uso da competência prevista na alínea q) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 

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

ainda de acordo com a cláusula 11ª do contrato e com a cláusula 8ª do Caderno de 

Encargos � Cláusulas Jurídicas, delibera aceitar a segunda fase e a terceira fase do 

processo de produção cartográfica à escala 1/2000 (Apoio Fotogramétrico e Triangulação 

Aérea). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONFECÇÃO 

E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LECTIVO 2010/2011 � 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO N.º 228/AP/DIF/APR/2010 DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

630 - Presente despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal N.º 228-AP/DIF/APR/2010, 
datado de 27 de Julho de 2010, atenta necessidade de se proceder à alteração dos membros do 

júri do Concurso Público Internacional para confecção e fornecimento de refeições nas cantinas 

escolares do concelho da Marinha Grande para o ano lectivo 2010/2011, com o seguinte teor: 
 
Considerando que em reunião de câmara de 07/05/2010, foi determinada a realização de 

procedimento por Concurso Público Internacional para Confecção e Fornecimento de 
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Refeições nas Cantinas Escolares do Concelho da Marinha Grande para o Ano Lectivo 

2010/2011, sob proposta proveniente da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto; 

 

Considerando que na reunião supra mencionada foi designado o júri para condução do 

processo, com a seguinte composição: 

 

 Maria José Andrade, Presidente; 

 Miguel Crespo, Vogal; 

 Sandra Paiva, Vogal; 

 Alexandra Gonçalves, Vogal Suplente; 

 Sara Coelho, Vogal Suplente; 

 Luís Barreiros, Vogal Suplente. 

 

Considerando que alguns dos membros efectivos e suplentes do júri de abertura de concurso 

estão ausentes no momento em que se deve proceder à abertura de propostas, que motivo de 

férias; 

 

Considerando que a Presidente do júri se encontra em gozo de férias nesta data e que findo o 

mesmo iniciará o gozo de licença sem remuneração de longa duração, com efeitos a partir de 

02/08/2010;  

 

Considerando que tem de se proceder à abertura das propostas apresentadas e que este 

procedimento é urgente por estar em causa o fornecimento de alimentação escolar aos alunos 

do concelho da Marinha Grande no ano lectivo 2010/2011 a partir do mês de Setembro de 

2010, não podendo aguardar-se pelo regresso dos membros do júri anteriormente nomeados 

para a obtenção de quórum; 

 

Considerando que foi convocada uma reunião ordinária da Câmara Municipal para o dia 29-

07-2010 e que as propostas deverão ser analisadas antes desta data de modo que a 

adjudicação seja efectuada em Agosto de 2010, mês em que apenas está agendada uma 

reunião de câmara a 12-08-2010; 

 

Considerando que, atento o exposto, estamos perante circunstâncias excepcionais e urgentes 

devendo ser assegurado o procedimento sem mais hiatos temporais, tornando-se necessário 

designar novo júri para condução do processo; 

 

Considerando que a Câmara Municipal é o órgão competente para a decisão de contratar, 

face ao preço base do procedimento (326.304,64 euros) sendo da sua competência a 

designação do júri que conduzirá o processo;  

 

No entanto e face à urgência de abertura das propostas, designo o novo júri para a condução 

do procedimento de Concurso Público Internacional para Confecção e Fornecimento de 

Refeições nas Cantinas Escolares do Concelho da Marinha Grande para o Ano Lectivo 

2010/2011, nos termos do disposto no artigo 67.º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 278/2009 de 02 de Outubro, e art.º 68, n.º3 da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, com a 

seguinte composição: 

 

 Pedro Jerónimo, Presidente 
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 Miguel Crespo, Vogal; 

 Sandra Paiva, Vogal; 

 Alexandra Gonçalves, Vogal Suplente; 

 Sara Coelho, Vogal Suplente; 

 

Mais determino que o presente despacho seja ratificado na próxima reunião de câmara, nos 

termos do disposto do n.º 3 do art.º 68 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e 

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

 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 68.º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e dos artigos 36.º, n.º 1 e 61.º, n.º 5, ambos do 

Código dos Contratos Públicos, ratificar o despacho transcrito. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
5 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REQUALIFICAÇÃO DA RUA D. ANTÓNIO LUÍS PEREIRA COUTINHO� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 27/08-DIRM 

 

 

631 - Presente informação n.º 64SAB/2010 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, CIVILVIAS, LDA., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição n.º 1 a 3 da obra mencionada, 

na importância de 4.518,98 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º 125-02-
1673191 do Banco MILLENNIUM BCP, no valor de 4.518,98 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

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

Bancária e restituir a importância de 4.518,98 �, retidos através das guias n.º 374/1, 467/1 

e 905/1 de 27-05-2009, 01-06-2009 e 19-10-2009, respectivamente, em nome do 

adjudicatário CIVILVIAS, LDA. 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
O Sr. Presidente esteve ausente da discussão e votação do presente processo, tendo sido 

substituído pelo Sr. Vice-Presidente na condução da reunião durante este período. 

 

 
6 - TABELA DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR PARA FREQUÊNCIA DA 

VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO � PROPOSTA DE 

MANUTENÇÃO DO VALOR DEFINIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O 

ANO LECTIVO DE 2009/2010. 

 

 

632 - Presente informação n.º 1165/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 
Educação e Desporto, datada de 29/07/2010 e, na qual se dá conta da necessidade de, no 

presente ano lectivo, se dar continuidade à aplicação de uma redução de 40% do valor 
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estipulado para cada um dos escalões previstos na Tabela de Comparticipação Familiar pela 
Utilização dos Serviços de Apoio à Família, em Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. 
 
A Câmara apreciou a informação e, considerando que: 

 Nos termos do Despacho Conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro, são definidas as 

normas que regulam a comparticipação dos pais e encarregados de educação no custo 

das Componentes de Apoio à Família dos estabelecimentos de educação pré-escolar;  
 A Tabela de Comparticipação Familiar para Frequência da Valência de Prolongamento 

de Horário foi reajustada já no ano lectivo transacto aos princípios actuais que regem a 

Acção Social Escolar, definidos nos termos do Despacho n.º 18987/2009, de 17 de 

Agosto, e tendo por base de cálculo o posicionamento dos alunos nos escalões de 

rendimento para atribuição do Abono de Família; 
  E, por último o actual contexto socioeconómico das famílias, 

 
Delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 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, 

conjugada com o n.º 1 do art.º 12.º do Despacho n.º 300/97, de 9 de Setembro, aprovar as 

alterações na Tabela de Comparticipação Familiar pela Utilização dos Serviços de Apoio 

à Família em Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, designadamente a redução em 

40% do valor estipulado para cada um dos escalões previstos na Tabela, bem como a 

correspondência dos escalões de rendimentos aos respectivos escalões de abono, conforme 

tabela em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 






O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho tinha pedido para ver o processo PC nº 1518/99 de 

Isabel Maria Belo Pires Bonita � activação da garantia de garantia bancária � Rua Fonte dos 
Ingleses, e esteve a consultá-lo durante a reunião. 
 
Após essa consulta o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse ter algumas dúvidas 

relativamente ao processo pois esse mesmo processo tinha estado presente na reunião de 16-7-
2009, e a proposta de deliberação era para libertar a garantia bancária, tendo sido retirado para 

melhor esclarecimento por parte dos serviços. Estranha haver no processo pareceres de técnicas 

com opinião contrária àquela que a Câmara tomou na reunião de 12-05-2010. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho propõe que o assunto seja revisto e acha que a obra foi 

co-financiada e por isso a Câmara ao activar a garantia bancária pode ter tomado uma 

deliberação ilegal. Na sua opinião nas obras co-financiadas a Câmara não pode cobrar aos 

particulares mas pede para o Sr. Presidente confirmar isto. 
 
O Sr. Presidente disse que o assunto estava em tribunal. 
 
Os Srs. Vereadores da CDU pedem que seja revista essa deliberação que a Câmara tomou em 

12-05-2010, e que sejam envolvidas as técnicas que elaboraram pareceres anteriormente. 
 
O Sr. Presidente disse que iria enviar o processo para o Gabinete Jurídico.
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O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que desde Janeiro tem vindo a receber várias 

multas do Tribunal de Contas por envio tardio de documentos durante o seu mandato. Quer 
agradecer o apoio do executivo e dos técnicos, nomeadamente Dr. Miguel Crespo, pois as 
multas foram arquivadas em resultado da forma como os serviços enquadraram o processo. 
Existe um processo ainda a decorrer mas o Sr. Vereador espera que também venha a ser 

arquivado. 
 
O Sr. Presidente e o Sr. Vereador Paulo Vicente pedem para consultar o processo do Sr. 
Vereador para poderem evitar que lhes aconteça o mesmo. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho respondeu que ia pedir ao Dr. Miguel Crespo para 
elaborar uma cópia do processo para que eles possam consultar. 










APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

633 - 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 17.05  

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria de Fátima da Costa Lopes, 

Assistente 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 

 
 
 

 


