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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia quinze 

de Julho de dois mil e dez.       

 

 

 

 

 

Aos quinze 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 14.50 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 1507/10 � PC N.º 126/10 � GALLOVIDRO, S.A. 

 

2. REQ. N.º 1441/10 � PC N.º 694/07 � ONDAVIDRO, LDA. 

 

3. REQ. N.º 1377/10 � PC N.º 586/05 � BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 

 

4. REQ. N.º 1144/10 � PC N.º 131/09 � JOÃO CARVALHO FRIAS 

 

5. REQ. N.º 986/10 � PC N.º 37/07 � PEDRO MIGUEL FERREIRA MELO 
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6. REQ. N.º 1243/10 � PC N.º 29/09 � JOSÉ MAFRA ANTÓNIO 

 

7. REQ. N.º 1354/10 � PC N.º 55/10 � TRADILUSA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

8. REQ. N.º 1587/10 � PC N.º 151/09 � JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 

 

9. REQ. N.º 1589/10 � PC N.º 74/09 � JOSÉ MANUEL FERREIRA GOMES 

 

10. REQ. N.º 1533/10 � PC N.º 243/08 � MARIA ISABEL VIEIRA VALE VELHA 

 

11. REQ. N.º 1611/10 � PC N.º 301/08 � FERNANDO FERREIRA SILVA DUARTE 

 

12. REQ. N.º 1472/10 � PC N.º 05/09 � ARLINDO ALBERTO PAIS OLIVEIRA 

 

13. REQ. N.º 1370/10 � PC N.º 347/06 � RUI PEDRO SOUSA ROCHA 

 

14. REQ. N.º 1393/10 � PC N.º 722/07 � PEDRO MIGUEL RIBEIRO GOMES 

 

15. REQ. N.º 1543/10 � PC N.º 39/09 � MARIA EMÍLIA FERREIRA LOPES 

 

16. REQ. N.º 1528/10 � PC N.º 722/02 � JOSÉ VIOLANTE MADEIRA 

 

17. REQ. N.º 1319/10 � PC N.º 578/07 � AGOSTINHO CUNHA � CONSTRUÇÕES 

CIVIS, LDA. 

 

18. REQ. N.º 1516/10 � PC N.º 579/07 � AGOSTINHO CUNHA � CONSTRUÇÕES 

CIVIS, LDA. 

 

19. REQ. N.º 1438/10 � PC N.º 261/08 � ARMANDO JOSÉ MACHADO OLIVEIRA 

DIMAS 

 

20. REQ. N.º 1541/10 � PC N.º 222/09 � LUÍS FILIPE CASEIRO CARVALHO 

 

21. REQ. N.º 593/10 � PC N.º 614/06 � MARIA FÁTIMA AFONSO OLIVEIRA 

 

22. REQ. N.º 1411/10 � PC N.º 136/10 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

MARINHA GRANDE 

 

23. REQ. N.º 1698/10 � PC N.º 87/09 � SUPERVIEIRA � SUPERMERCADOS, LDA. 

 

24. 15.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

25. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR N.º 2/2010. HÉLIO BRUNO VILAS 

PITEIRA. 

 

26. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MOITA 
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27. DESIGNAÇÃO DE TUTOR NO ÂMBITO DA 3.ª EDIÇÃO DOS ESTÁGIOS 

PEPAL (PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 

 

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

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 76/CO/2006, EM QUE É ARGUIDA MARIA DE 

FÁTIMA HENRIQUES DAS NEVES. 

 

29. "BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA - VIEIRA DE LEIRIA" - 

CONCURSO PÚBLICO 04/2009 - DIRM - ADJUDICAÇÃO 

 

30. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA� � RECTIFICAÇÃO DE 

NÚMERO DE REGISTO DA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 

 

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

N.º 05/2007 (DIRM) � TRABALHOS A MENOS. 

 

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

08/2007 (DIRM) � TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS 

 

33. �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS 

GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES  GIRATÓRIAS� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 04/2010 (DIRM) � ABERTURA DE CONCURSO 

 

34. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

35. RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 

36. TABELA DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR PARA FREQUÊNCIA DA 

VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO � PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DO VALOR DEFINIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL. 
 

37. APLICAÇÃO DE NORMAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - VALÊNCIA DE 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE - 2010/2011 
 

38. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: ALBERTINA MARIA SOARES 
 

39. ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA RESIDENTE 

NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO, 

MOITA: CARLA SOFIA PAULO DE JESUS. 
 

40. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. 
 

41. NÚCLEO DE BTT RODAS DO LIZ � PEDIDO DE APOIO 
 

42. CASA DO BENFICA DE MOITA E MARINHA GRANDE � PEDIDO DE 

APOIO 
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43. SPORTING CLUBE MARINHENSE - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM � 

PEDIDO DE APOIO 
 

44. PEDIDO DE APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO 

DO ENCONTRO DE IDOSOS " UNIDOS NA NATUREZA", NO DIA 15 DE 

JULHO DO CORRENTE ANO, NAS ÁRVORES - S. PEDRO DE MOEL, 

INICIATIVA PROMOVIDA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA 

MARINHA GRANDE 
 

45. REGULAMENTO DA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS E 

DESIGN INDUSTRIAL 
 

46. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ENTRADAS NO MUSEU DO VIDRO � 

VISITA DE IDOSOS ORGANIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALVATERRA DE MAGOS E CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE 

 

47. ACTUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DA FONOTECA DA MOITA 

 

48. ACTUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DA FONOTECA DA MOITA PARA O 

ANO 2010/2011 
 

49. APOIO À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL_2 
 

50. RESUMO DE TESOURARIA 

 

51. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 






 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de dois assuntos não incluídos na ordem do 

dia: �ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA �LOTE 12� e �CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

SUBSTITUIÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CONTENTORES E BALDES NO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE.�, o que foi aceite por todos, tendo este último sido 
votado de imediato dado a sua urgência. (a deliberação encontra-se no final da presente acta) 
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O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu para ver o processo PC nº 1518/99 de Isabel 

Maria Belo Pires Bonita � activação da garantia de garantia bancária � Rua Fonte dos Ingleses. 
 

O Sr. Vereador Dr. António Santos falou sobre o IMI da firma Barbosa e Almeida, 
perguntando se teria sido feita a alteração de área. Tem conhecimento que as finanças solicitam 

plantas à Câmara para poderem registar os prédios e cobrar o IMI mas não recebem resposta 

apesar das várias insistências.  
 
Referiu ainda que tinha recebido um e-mail de um munícipe a reclamar pois tinha recebido um 

ofício da Câmara a dizer que a licença de obras estava pronta, mas ao dirigir-se à Secção de 
Obras foi informado que ainda não estava pronta e que teria que voltar mais tarde. Vai reenviar 
o e-mail para o Sr. Presidente. 

 
O Sr. Vereador Paulo Vicente disse que na praia de S. Pedro de Moel tem aparecido muita 
espuma no mar mas a Câmara começou logo a limpar. Na Praia da Vieira será feita a limpeza 

na próxima madrugada. 
O Sr. Vereador Dr. António Santos sugeriu que se enviasse ofício ao Ministério do Ambiente 

a comunicar o problema. 
O Sr. Vereador Paulo Vicente explicou que as espumas das praias do concelho vêm da 

Leirosa. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho perguntou se havia certeza que é mesmo da Leirosa e 

diz que existem outros motivos. 
O Sr. Vereador Paulo Vicente explicou que a fábrica da Leirosa fez um emissário e as praias 

a Sul da Leirosa é que ficam poluídas. 
O Sr. Presidente garantiu que iria ser feita uma limpeza às praias durante a noite e que existia 

um estudo sobre este assunto e que a Dra. Sónia o vai enviar aos vereadores. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente falou sobre a falta de pressão da água na Embra, Vergieiras. Os 

serviços estão a abriu um procedimento para a remodelação da rede mas entretanto vai ser 

alugado um depósito apoiado para resolver o problema. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho perguntou qual era o resultado das análises da ribeira 
da Vieira. 
O Sr. Presidente garantiu que os valores das análises estão todos normais. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente disse que o Clube Naval da Nazaré pediu um subsídio de 

1500� referente a uma acção realizada no anterior mandato e disseram que ficou combinado na 

altura com o presidente e a Engª Ana Carolino a atribuição deste subsídio. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho explicou que não houve nenhum compromisso pessoal 

mas sim uma conversa entre presidentes e onde ficou acordado que o Clube iria apresentar o 
orçamento e posteriormente haveria deliberação. Estranha não existir já deliberação e 

acrescenta que houve anuência da sua parte em como a Câmara iria apoiar a inicitiva mas 

nunca ficou definido o montante. 
 
O Sr. Presidente disse que tinha sido confrontado pela médica da medicina do trabalho que 

tinha feito relatório o ano passado mas este ano continua tudo na mesma. O Sr. Presidente 
pediu para ela elaborar novo relatório. 
 
O Sr. Presidente comunicou que a EPAMG foi vendida e a empresa assumiu todo o passivo 
existente e a continuidade da escola. Na próxima 2ª feira entrarão na escola e vão tentar pôr os 

vencimentos em dia.Várias pessoas ligaram a agradecer o empenho da câmara na resolução 
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desta situação. Garantiu que todas as instalações que a EPAMG está a ocupar actualmente 

poderiam continuar a ser utilizadas. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que era boa altura para rever as condições da 

cedência e o Sr. Presidente garantiu que iria ser feito. 
O Sr. Presidente disse que foi introduzida a candidatura da EPAMG sem valores porque o 
prazo terminava no dia 7-7-2010 e assim poderá haver hipótese de se fazer a candidatura 
posteriormente. 
Ontem foi feita uma reunião e uma auditoria tendo a empresa garantido que o objectivo é 

aumentar o número de alunos e não diminuir. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho sugeriu que a Câmara deverá manter alguma postura de 

ajuda mas também de pressão pois tem que aproveitar esta hipótese de candidatura pois é uma 

hipótese única. 
O Sr. Presidente garantiu que existe interesse de ambas as partes para aproveitar a candidatura 
e levar em frente a EPAMG. 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira perguntou se não tinha chegado o relatório das finanças e se 
não lhes seria fornecida cópia do mesmo. 
O Sr. Presidente explicou que o relatório entregue era provisório e a Câmara tinha 10 dias para 

responder e só depois é que será elaborado o relatório final. Posteriormente será dada cópia da 

versão final do relatório. 
 








1 - REQ. N.º 1507/10 � PC N.º 126/10 � GALLOVIDRO, S.A. 
 
 

552 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Nave Industrial 

existente, inserida no complexo fabril da empresa Gallovidro, S.A., localizado na Rua da 
Vieira, Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedentes os seguintes processos de 
licenciamento: 
PC n.º 548/88, relativo a Construção de dois Pavilhões (Fase I), aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 18/05/1988, ao qual correspondeu a emissão do 

Alvará de Licença de Construção n.º 78/89, de 27/01; 
PC n.º 828/90, relativo a Construção de um Transportador Aéreo, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 01/08/1990, ao qual correspondeu a emissão do 

Alvará de Licença de Construção n.º 766/90, de 18/09; 
PC n.º 878/91, relativo a Passagem Eléctrica sobre a via pública, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 14/08/1991; 
PC n.º 512/93, relativo a Remodelação das Instalações Administrativas, aprovado por 

Deliberações tomadas nas Reuniões de Câmara realizadas em 10/10/1993 e 02/12/1993, ao qual 

correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 792/93, de 07/12; 
PC n.º 2318/93, relativo a Construção de Dois Edifícios par Ampliação de Instalações Fabris 

(Fase II), aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada de 15/12/1993, 

ao qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 259/99, de 16/04, com 
alterações aprovadas em 22/07/1999 e 19/11/1999, ao qual correspondeu a emissão do Alvará 

de Licença de Construção n.º 874/99, de 15/12, dispondo da Licença de Utilização n.º 47/00, de 

14/03; 
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PC n.º 888/98, relativo a Construção de uma Cobertura, aprovado por Deliberações tomadas em 

Reuniões de Câmara realizadas em 14/01/1999 e 01/03/1999, ao qual correspondeu a emissão 

do Alvará de Licença de Construção n.º 257/99, de 16/04; 
PC n.º 889/98, relativo a Construção de um Gabinete, aprovado por Deliberações tomadas em 

Reuniões de Câmara realizadas em 14/01/1999 e 17/02/1999, ao qual correspondeu a emissão 

do Alvará de Licença de Construção n.º 257/99, de 16/04, dispondo da Licença de Utilização 

n.º 142/99, de 24/05; 
PC n.º 198/07, relativo a Alteração de Unidade Fabril, aprovado por Deliberações tomadas em 

Reuniões de Câmara realizadas em 06/09/2007 e 24/01/2008, ao qual correspondeu a emissão 

do Alvará de Licença de Construção n.º 65/08, de 26/03, dispondo da Licença de Utilização n.º 

60/09, de 26/05. 
Presentes Projectos das Especialidades correspondentes ao referido pedido de licenciamento, 
devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e 

para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 
redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os projectos apresentados, 

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

Câmara deliberou deferir as alterações requeridas, respeitantes à reformulação da 

cobertura com aumento de pé-direito útil do pavilhão intervencionado e consequente 

alteração da cércea do edifício, sem aumento de área construída, com os seguintes 

condicionalismos: 

1. Apresentação de cópia de Certidão da Conservatória do Registo Comercial ou código 

de acesso a visualização electrónica da certidão permanente da firma, acompanhada de 

cópia dos documentos de identificação civil e fiscal do signatário do requerimento. 

2. Apresentação de elementos gráficos ou documentos que compatibilizem a área do 

polígono de delimitação da propriedade representado nas plantas de localização e 

implantação com a área total referida nos documentos da conservatória apresentados. 

3. Apresentação de Termos de Responsabilidade do Autor do Projecto de Arquitectura e 

Coordenador de Projecto, rectificados, 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, bem como referindo/justificando a não aplicabilidade do Decreto-Lei 

n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

4. 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. 

 

 

2 - REQ. N.º 1441/10 � PC N.º 694/07 � ONDAVIDRO, LDA. 
 
 

553 - Presente Processo de Licenciamento n.º 943/02, referente à obra de Alteração da 

Construção de um Conjunto de Armazéns, levada a efeito na Rua da Machadinha, Freguesia de 

Moita, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Utilização n.º 100/03, de 14/04, tendo o 
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licenciamento inicial ocorrido a coberto do Processo de Licenciamento n.º 1331/00, da Câmara 

Municipal de Alcobaça. 
Presente parecer emitido pela CCDR-C relativo à localização do estabelecimento destinado à 

indústria de cristalaria, pelo facto da Freguesia da Moita não dispor de Plano Municipal de 

Ordenamento do Território eficaz, referindo os fundamentos legais que isentam aquela entidade 

a pronunciar-se sobre a presente pretensão. 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação do referido 

Conjunto de Armazéns, a incidir sobre duas fracções, 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 a alteração requerida às duas fracções de um conjunto de 

armazéns, para a instalação de estabelecimento industrial do Tipo 3, 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. 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. 

 
 
3 - REQ. N.º 1377/10 � PC N.º 586/05 � BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 
 
 
554 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Unidade 

Industrial, levada a efeito num prédio rústico localizado em Pero Neto, Freguesia de Marinha 

Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 91/09, de 16/04. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 
decorrente das alterações efectuadas em obra, dispondo de pareceres técnicos dos serviços, que 

atestam estarem as mesmas aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 
Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação de Termos de Responsabilidade dos técnicos autores dos Projectos de 

Estabilidade, Comportamento Térmico e Condicionamento Acústico, assumindo a 

compatibilidade das alterações efectuadas com o teor dos projectos anteriormente 

aprovados, bem como o cumprimento de todas as normas técnicas e regulamentares 

aplicáveis. 

 

2. Documento comprovativo de apresentação do �pedido de licenciamento da instalação ou 

alteração de estabelecimento industrial devidamente instruído à entidade coordenadora�, 

nos termos do disposto no n.º 1 do art. 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10/04, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, de 09/05. 

 

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

consequência da realização da obra. 
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Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 13.º do 

Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10/04, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, de 

09/05, a autorização de utilização �fica dependente da apresentação, pelo industrial, de 

cópia da licença de instalação ou de alteração do estabelecimento�. Caso se verifique a 

inexistência de processo de licenciamento industrial em curso ou concluído, deverá ser 

dado cumprimento integral ao previsto no Regime de Exercício da Actividade Industrial 

(REAI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29/10. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 1144/10 � PC N.º 131/09 � JOÃO CARVALHO FRIAS 

 
 
555 - Presente Processo de Licenciamento n.º 98/1992, relativo à obra de Construção de um 

Edifício destinado a comércio (café/pastelaria), levado a efeito num prédio rústico localizado 

na Rua das Rosas da Pedra de Cima, Lugar de Guarda Nova, Freguesia de Marinha Grande, ao 
qual foi atribuído Alvará de Licença de construção n.º 688/92, de 27/10. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Alteração da Instalação de Estabelecimento de 

Restauração e Bebidas existente, localizado no Lugar de Guarda Nova, Freguesia de Marinha 
Grande, dispondo de informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações 

efectuadas, aptas a merecer aprovação. 
 
Presente parecer favorável condicionado emitido pelo Delegado de Saúde do ACES Pinhal 

Litoral II da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., que se transcreve: 
 
�� 

Em resposta ao pedido de parecer solicitado por V. Ex.ª ao Projecto referenciado em epígrafe, entregue nestes 

Serviços a 20.05.2010, informa-se que após conversa tida com o Eng. Gabriel Santos � responsável pelo projecto 

de arquitectura e análise do mesmo tendo em consideração a legislação aplicável, entende-se ser de emitir o 

seguinte Parecer Técnico: 

- Favorável Condicionado como Estabelecimento de Bebidas. 

- Desfavorável como Estabelecimento de Restauração. 

Observações: 

O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008, de 27 de Novembro, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril, D.L. n.º 243/86, de 

27 de Setembro e a Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro, nomeadamente: 

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

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

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

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

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

- Os lavatórios das instalações sanitárias devem ser providos de torneira com sistema de accionamento de água 

não manual uma vez que servirão igualmente para o uso do pessoal (alínea b) do n.º 3 do artigo 7.º do DR n.º 

20/2008); 

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

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

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

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

Câmara deliberou deferir a Alteração da Instalação de um Estabelecimento de Bebidas, 

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. Cumprimento dos condicionalismos referidos no parecer emitido pelo emitido pelo 

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

do Centro, I.P. 

 

Mais deliberou informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 11.º, do 

Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão da autorização de utilização e antes do 

início da actividade, deverá apresentar Declaração Prévia junto da Câmara Municipal, 

com conhecimento à Direcção-Geral das Actividades Económicas, de acordo com o 

modelo publicado em Anexo à Portaria n.º 573/2007, de 17/07. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 986/10 � PC N.º 37/07 � PEDRO MIGUEL FERREIRA MELO 
 
 
556 - Presente Processo de Licenciamento referente a obras de Alteração de Edifício existente, 

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

localizado na Rua Adolfo Leitão, S. Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, tendo como 
antecedentes os seguintes processos de licenciamento: 
 
PC n.º 955/85, em nome de António Loio Melo, relativo à Construção de dois Duplexes, ao 

qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 1020/85, de 03/12; 
 
PC n.º 783/86, em nome de António Loio Melo, relativo à Construção de Edifício destinado a 

Pensão, aprovado por Deliberações tomadas em Reuniões de Câmara realizadas em 25/06/1986 

e 06/08/1986; 
 
PC n.º 409/87, em nome de António Loio Melo, relativo a aditamento ao projecto inicial, 

dispondo de Alvará de Licença de Construção n.º 702/87, de 29/06. 
 
Presentes Alvarás Sanitários emitidos em 1993 para os usos de �Casa de Pasto� e �Pensão�. 
 
Presente parecer favorável condicionado emitido pelo Delegado de Saúde do ACES Pinhal 

Litoral II da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., que se transcreve: 
 
�� 

O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008, de 27 de Novembro, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril, D.L. n.º 243/86, de 

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

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

origem de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras (n.º 4 do art. 4.º do DR n.º 20/2008); 
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- O sistema de climatização, caso exista, deve ser regulado no sentido de estabilizar a temperatura média do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suja sejam retiradas. 

�� 

 

Presentes 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 a Alteração da Instalação de um Estabelecimento de 

Restauração e Bebidas e Alojamento Local, 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. Cumprimento dos condicionalismos referidos no parecer emitido pelo emitido pelo 

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

do Centro, I.P. 

Mais deliberou informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 11.º, do 

Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão da autorização de utilização e antes do 

início da actividade, deverá apresentar Declaração Prévia junto da Câmara Municipal, 

com conhecimento à Direcção-Geral das Actividades Económicas, de acordo com o 

modelo publicado em Anexo à Portaria n.º 573/2007, de 17/07. 

 

Deliberou ainda informar que deverá apresentar o formulário de registo de 

Estabelecimento de Alojamento Local como requerimento autónomo do presente processo 

de licenciamento, devidamente instruído com os elementos previstos na Portaria n.º 

517/2008, de 25/06, após emissão do título de utilização referente à actual operação 

urbanística. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 1234/10 � PC N.º 29/09 � JOSÉ MAFRA ANTÓNIO 

 
 
557 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de um Espaço Comercial 

existente, destinado à instalação de estabelecimento de comércio a retalho não especializado de 

produtos alimentares (CAE 52111), situado em fracção do rés-do-chão de um edifício de 

habitação e comércio, localizado na Avenida 1.º de Maio, na Área do Centro do Aglomerado 
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Urbano da Marinha Grande, Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedentes os 
seguintes processos de licenciamento: 
 
PC n.º 538/84, em nome de Construções Felizardo & Neto, Lda., relativo ao Projecto de 

Arquitectura da obra de Construção de Edifício, aprovado por Deliberação tomada em Reunião 

de Câmara realizada em 09/05/1984; 
 
PC n.º 643/85, em nome de Construções Felizardo & Neto, Lda., relativo aos Projectos das 

Especialidades da obra de Construção de Edifício, aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 24/07/1985; 
 
PC n.º 656/85, em nome de Construções Felizardo & Neto, Lda., relativo aos Projectos das 

Especialidades da obra de Construção de Edifício, aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 04/09/1985; 
 
PC n.º 759/86, em nome de Construções Felizardo & Neto, Lda., relativo ao aditamento ao 

projecto inicial, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

06/08/1986; 
 
PC n.º 1272/86, em nome de Construções Felizardo & Neto, Lda., relativo ao aditamento ao 

projecto inicial, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

22/10/1986, a que correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 809/86, de 

30/10; 
 
PC n.º 802/87, em nome de Larliz � Construções Imobiliárias, Lda., relativo a aditamento ao 
processo inicial, aprovado por deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 

22/07/1987, a que correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 845/87, de 

27/07. 
Presente Autorização de Utilização para a fracção �F�, com o n.º 937, de 18/08/1987. 
 
Presente parecer favorável emitido pelo Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral II da 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. 
 
Presentes 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. Apresentação, em igual período, de documentos comprovativos das diligências 

efectuadas no âmbito do disposto nos números 4, 5, 6, 7 e 8, do art. 1432.º do Código 

Civil, pelo facto de não ter sido aprovado o teor da acta da assembleia de condóminos 

por uma maioria representativa de 2/3 do valor total do prédio. 
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Mais deliberou informar o requerente que, 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 1354/10 � PC N.º 55/10 � TRADILUSA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
 
 
558 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito no Lote n.º 11, constituído ao abrigo 

do Alvará de Loteamento n.º 01/06, concedido a Urbifix � Sociedade de Investimentos e 
Construções Imobiliárias, Lda., localizado na Rua Sociedade Recreativa 1.º de Maio, Lugar da 

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

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

 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de 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 60/2007, de 

04/09. 

b) Termos de responsabilidade subscritos pelos técnicos autor e coordenador de 

projectos, com expressa menção do cumprimento do alvará de loteamento n.º 01/06, 

concedido a Urbifix � Sociedade de Investimentos e Construções Imobiliárias, Lda.  

c) Peça gráfica do percurso acessível, a integrar o plano de acessibilidade a pessoas 

com mobilidade condicionada, que assegure a área mínima livre de permanência 

entre sanitários, nos termos definidos no n.º 4.1.1 do Decreto-Lei n.º 163/06, de 

08/08. 

 

2. Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 

3. Os muros de vedação a executar pelo requerente deverão ser executados em alvenaria, 

devidamente rebocados e pintados. 

 

4. 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 
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de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 de 

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

 

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

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

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

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

utilização.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8- REQ. N.º 1587/10 � PC N.º 151/09 � JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 

 
 
559 - Presente Processo de Licenciamento n.º 994/1960, referente à Alteração e Ampliação de 

Edifício de Habitação Unifamiliar existente, localizado na Rua Helena Lopes Vieira, n.º 15, em 

S. Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 316/1960, de 11/07. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração e Ampliação da referida habitação, 

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

realizada em 10/12/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 
Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação de declaração do técnico responsável pelo Projecto de ITED, emitida 

pela respectiva associação profissional, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no 

n.º 3 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi 

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

 

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. 

 

4. Aquando do início 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 que o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra é 
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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 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. 

 

Deliberou ainda informar dos condicionalismos a que se encontram sujeitas as obras de 

construção civil a levar a efeito nas praias do Concelho, ficando suspensas entre o dia 1 de 

Julho e 31 de Agosto, conforme refere o art. 94.º do Regulamento Municipal da 

Edificação e Urbanização.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 1589/10 � PC N.º 74/09 � JOSÉ MANUEL FERREIRA GOMES 
 
 
560 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração/Ampliação de Anexo de apoio a 

uma habitação existente, localizado na Rua da Escola, Amieirinha, Freguesia de Marinha 

Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro 
do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e ordenamento do Território, datado de 01/10/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com 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. 

 
 
10 - REQ. N.º 1533/10 � PC N.º 243/08 � MARIA ISABEL VIEIRA VALE VELHA 
 
 
561 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitacional (dois fogos), Anexos e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano 

localizado na Rua Natália Correia, Gaeiras, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de 
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Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, 
Paisagismo, Planeamento e ordenamento do Território, datado de 01/10/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. O muro de vedação confinante com a via pública deverá ser executados em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 1,50m, conforme 

previsto no art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

 

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

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

prédio, sendo a sua largura, alinhamento e materiais definidos no local pelos 

respectivos serviços da Câmara. 

 

3. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários 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. 

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

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

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

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 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 (legalização), apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 1611/10 � PC N.º 301/08 � FERNANDO FERREIRA SILVA DUARTE 
 
  
562 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1246/96, referente à obra de Construção de 

Unidade Industrial, posteriormente alterado para Oficina de Manutenção e Reparação 

Automóvel, levada a efeito num prédio rústico localizado no Lugar de amieira, Freguesia de 

Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 01/2006, de 12/01. 
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Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração do referido Pavilhão, dispondo de 

Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, 
Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território datado de 07/05/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

consequência da realização da obra. 

 

2. Garantir as condições de descarga das águas residuais no Colector Municipal, 

respeitando os seguintes parâmetros: 

 

Parâmetro VMA 

Temperatura < 30º C 

pH Entre 6.0 e 9.5 unid 

Hidrocarbonetos totais < 15 mg/l 

SST < 680 mg/l 

CBO5 <523 mg/l 

CQO < 1200 mg/l 

Óleos e gorduras < 50 mg/l 

Detergentes < 50 mg/l l 

Sulfuretos < 1.0 mg/l 

Ag < 0.1 mg/l 

Zn < 5.0 mg/l 

Metais pesados totais < 5.0 mg/l 

 

Devendo-se cumulativamente obedecer aos parâmetros fixados no Anexo XXVIII do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 01/08. 

 

Parâmetro VMA 

Cianetos totais < 0.5 mg/l 

Cloro Residuais 

Disponíveis 
< 1.0 mg/l 

Fenois < 0.5 mg/l 

 

Caso as águas residuais não obedeçam a estes parâmetros, terá de informar esta 

Câmara Municipal e proceder a tratamento prévio de modo a que a descarga para o 

colector seja feita nas condições fixadas. 

 

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, 
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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. 

 
 
12 - REQ. N.º 1472/10 � PC N.º 05/09 � ARLINDO ALBERTO PAIS OLIVEIRA 
 
 
563 - Presente pedido de licenciamento referente à obra de Ampliação de uma Edificação 

existente (construção de alpendre), localizada na Rua Natália Correia, Gaeiras, Freguesia de 

Marinha Grande, levada a efeito a coberto do anterior Processo de Obras n.º 736/00, à qual foi 

atribuído Alvará de Licença de Utilização n.º 419/2002, de 09/12, dispondo de Projecto de 

Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

26/11/2009. 
  
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades 1apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

 
 
13 - REQ. N.º 1370/10 � PC N.º 347/06 � RUI PEDRO SOUSA ROCHA 
 
 
564 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação, levado a efeito no Lote 31, abrangido pelo Alvará 

de Loteamento n.º 05/01, sito na Rua Prof. José Custódio de Morais, Lugar de Gaeiras, 

Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

283/2007, de 25/10. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

decorrente das alterações efectuadas em obra, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara realizada em 18/03/2010. 
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Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades anteriormente aprovados, 
devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e 

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

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Alterações 

aos 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 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 (alterações), apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 1393/10 � PC N.º 722/07 � PEDRO MIGUEL RIBEIRO GOMES 
 
 
565 - Presente pedido de licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

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

Lavadouro, Freguesia de Moita, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 29/05/2008. 
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. 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. 
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2. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

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

prédio, sendo a sua largura, alinhamento e materiais definidos no local pelos 

respectivos serviços da Câmara. 

 

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. 

 

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

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

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

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 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. 

 
 
15 - REQ. N.º 1543/10 � PC N.º 39/09 � MARIA EMÍLIA FERREIRA LOPES 
 
 
566 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1717/62, aprovado em 10/09, referente à obra de 

Reconstrução de um Barracão existente, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção 

n.º 621/62, de 28/10 e Processo de Licenciamento n.º 1660/65, aprovado em 23/06, referente à 

obra de Ampliação do referido Barracão, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção 

n.º 318/65, de 06/07, prorrogado pelo Alvará n.º 524/65, de 22/10. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Legalização da Construção de Edifício 

para Serviços, a levar a efeito no Lote 3 do Loteamento Urbano localizado no Lameiro, 

Freguesia de Marinha Grande (Alvará de Loteamento n.º 1/93, de 12/01), dispondo de Projecto 

de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

10/12/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 
Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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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. 

 

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 (legalização), apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 1528/10 � PC N.º 722/02 � JOSÉ VIOLANTE MADEIRA 
 
 
567 - Presente Processo de Licenciamento n.º 722/02, relativo a Legalização de Obras de 

Construção de Edifício de Comércio e Serviços, localizado na Rua 7, Lugar do Camarnal, 

Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

197/07, de 13/07. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo às alterações introduzidas ao referido edifício, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 01/04/2010. 
 
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 que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Relativamente ao estabelecimento de comércio a retalho não especializado de produtos 

alimentares, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 

17/07, o mesmo fica sujeito a apresentação, antes da emissão da autorização de 

utilização, de 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. No que respeita ao estabelecimento de bebidas, o mesmo fica sujeito a apresentação, 

após emissão da autorização de utilização e antes do início da actividade, de 
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Declaração Prévia nos termos do disposto no n.º 1 do art. 11.º do Decreto-Lei n.º 

234/2007, de 19/06, junto da Câmara Municipal, com conhecimento à Direcção-Geral 

das Actividades Económicas, de acordo com o modelo publicado em Anexo à Portaria 

n.º 573/2007, de 17/07. 

 

3. Deverão ser cumpridos todos os requisitos funcionais que constam do Auto da Vistoria 

realizada em 20/02/2008. 

 

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 (legalização), apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 1319/10 � PC N.º 578/07 � AGOSTINHO CUNHA � CONSTRUÇÕES 

CIVIS, LDA. 

 
 
568 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Moradia 

Unifamiliar Geminada e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio urbano localizado na 

Rua da Serraria, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de 

Licença de Construção n.º 141/08, de 17/06. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura aprovado, decorrente das 

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

realizada em 26/11/2009. 
Presentes de Alterações ao Projectos das Especialidades aprovados, devidamente instruídos 

com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no 

n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela 

Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Alterações 

aos 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 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. 

 

 
18 - REQ. N.º 1516/10 � PC N.º 579/07 � AGOSTINHO CUNHA � CONSTRUÇÕES 

CIVIS, LDA. 

 
 
569 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Moradia 

Unifamiliar Geminada e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio urbano localizado na 
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Rua da Serraria, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de 

Licença de Construção n.º 142/08, de 17/06. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura aprovado, decorrente das 

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

realizada em 26/11/2009. 
 
Presentes de Alterações ao Projectos das Especialidades aprovados, devidamente instruídos 

com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no 

n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela 

Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Alterações 

aos 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 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. 

 

 
19 - REQ. N.º 1438/10 � PC N.º 261/08 � ARMANDO JOSÉ MACHADO OLIVEIRA 

DIMAS 
 
 

570 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Ampliação de Estabelecimento 

destinado a Serviços, situado na Avenida 1.º de Maio, na Área do centro Tradicional do 

Aglomerado Urbano da Marinha Grande, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto 
de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

18/02/2010. 
 
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 que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação de Projecto de Gás devidamente aprovado por entidade licenciadora 

competente. 

 

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

consequência da realização da obra. 
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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 (legalização), apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 1541/10 � PC N.º 222/09 � LUÍS FILIPE CASEIRO CARVALHO 
 
 
571 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de um 

Edifício existente, localizado num prédio urbano da Rua Dr. João Pereira Venâncio, Freguesia 

de Marinha Grande, destinando-se o piso de rés-do-chão a Centro de Atendimento Médico 

Veterinário, na tipologia de Clínica Médico-veterinária, dispondo de Projecto de Arquitectura 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 01/04/2010. 
 
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 que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo de garantir a execução de todos os 

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

realização da obra, nomeadamente adaptação do passeio na extensão total do prédio 

confinante com a Rua Dr. João Pereira Venâncio, cujo alinhamento, materiais e 

dimensões deverão ser definidos no local pelos respectivos serviços técnicos. 

 

Mais deliberou informar o requerente que o licenciamento relativo ao exercício da 

actividade dos centros de atendimento médico veterinário, se encontra regulado pelo 

Decreto-Lei n.º 184/2009, de 11/08, não prevendo ente diploma, a articulação do 

licenciamento da actividade específica, com o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, competindo à Câmara Municipal o licenciamento e atribuição de autorização 

de utilização relativa à edificação, ficando a actividade sujeita a autorização prévia a 

emitir pela Direcção Geral de Veterinária, mediante requerimento do interessado. 

 

Deliberou ainda informar  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 

(legalização), apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - REQ. N.º 593/10 � PC N.º 614/06 � MARIA FÁTIMA AFONSO OLIVEIRA 
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572 - Presente Processo de Licenciamento referente à Alteração e Ampliação de uma Moradia 

Unifamiliar existente, levada a efeito na Rua Nossa Senhora da Ajuda, Lugar de Passagem, 
Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

355/07, de 27/12. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, referente 

às alterações levadas a efeito no decorrer da obra, aprovado por Despacho do Vereador do 
Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território datado de 

15/09/2009. 
 
Presentes elementos solicitados nos condicionalismos impostos aquando da aprovação do 

referido Projecto de Alterações, bem como Termo de Responsabilidade do Autor do Projecto 
de Estabilidade inicial, referindo que as alterações introduzidas ao Projecto de Arquitectura não 

implicam alterações ao referido Projecto de Estabilidade. 
 
Presente informações técnicas dos serviços enquadrando devidamente a pretensão. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação de declaração de inscrição do técnico autor de projecto e coordenador de 

projecto, emitida pela respectiva associação profissional, de forma a dar cumprimento 

ao estabelecido no n.º 3 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 

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

 

2. 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. 

 
 
22 - REQ. N.º 1411/10 � PC N.º 136/10 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

MARINHA GRANDE 

 
 
573 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com andaimes por um período de 15 dias, 

numa área de 40m
2, para pintura do edifício da casa paroquial, localizado na Rua Marquês de 

Pombal, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presente parecer dos Serviços de Fiscalização a enquadrar devidamente a pretensão.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir o pedido de Ocupação da Via Pública com andaimes, por um 

período de 30 dias, numa área de 40m
2
, devendo ser salvaguardadas todas as normas de 
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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. 

 
 
23 - REQ. N.º 1698/10 � PC N.º 87/09 � SUPERVIEIRA � SUPERMERCADOS, LDA. 

 
 

574 - Presente pedido de Licenciamento de Projecto de Instalação de Armazenagem de 

Combustíveis (Posto de Abastecimento de Combustível), a localizar na Rua de Leiria, freguesia 

de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, com o Alvará de Licença de Construção n.º 

54/2010.  
 
Presente Informação Técnica, que atesta que os projectos das redes de drenagem de águas 

residuais domésticas e águas pluviais, se encontram aptos a merecer aprovação.    
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as alterações dos projectos das 

redes de drenagem de águas residuais domésticas e águas pluviais da Instalação de 

Armazenagem de Combustíveis, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Até que seja requalificado o caminho existente previsto pelo Plano de Pormenor de 

Área de Expansão da Zona Industrial de Vieira de Leiria, deve ser colocada 

sinalização adequada, que proíba a circulação pelo caminho existente para acesso de 

entrada e saída do posto de combustível e zona comercial; 

 

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

consequência da execução da obra; 

 

3. Respeitar todas as regras de segurança inerentes à actividade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - 15.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

 

575 - Presente proposta da 15ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
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13ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 332.434,40 euros nos 
reforços e de 332.434,40 euros nas anulações; 
12ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 248.142,00 euros 
nos reforços, e de 248.500,00 euros nas anulações.  
12ª Alteração de Actividades Municipais para 2010 no valor de 106.408,00 euros nos 
reforços, e de 64.275,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

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

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

Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 15ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 
   
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores da C.D.U.. 

 

 

25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR N.º 2/2010. HÉLIO BRUNO VILAS PITEIRA. 

 

 

576 - Considerando que por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha 

Grande, datado de 16 de Março de 2010, com n.º 66/GP/AP/2010, foi instaurado ao abrigo do 

disposto no artigo 41.º do Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas 

(Estatuto Disciplinar), aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, processo disciplinar 
contra o ex-trabalhador Hélio Bruno Vilas Piteira (desligado do serviço na presente data), que 

exercia funções de Assistente Operacional no Sector de Topografia, Cadastro e Cartografia, 

integrado no Gabinete de Apoio Técnico, da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, processo 

esse ao qual foi atribuído o número 2/2010, por violação do dever de assiduidade; 
 
Considerando que por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha 

Grande, datado de 15 de Abril de 2010, com n.º 105/GP/AP/2010 e nos termos do preceituado 
no artigo 31.º, n.º 1, foram apensados ao processo disciplinar n.º 2/2010, que se encontrava a 

decorrer naquela data, novos factos que também consubstanciam infracções disciplinares; 
 

Considerando que, finda a defesa, foi elaborado, nos termos do preceituado no artigo 54.º, n.º 

1 do referido Estatuto, o relatório final; 
 

Considerando os fundamentos de facto e de direito constantes daquele relatório, fundamentos 

estes que fazem parte integrante da presente Deliberação; 
 

Considerando que no relatório final, que integra a devida ponderação dos juízos de desvalor 

face aos atinentes critérios de aplicação das penas, é proposta a pena única de demissão, 

prevista nos artigos 9.º, n.º 1, alínea d), 10.º, n.º 5, 11.º, n.º 4 e 18.º, n.º 1, al. g) do Estatuto 
Disciplinar, por ter ficado demonstrada a violação culposa do dever de assiduidade, merecendo 

uma censura ética que conduza à impossibilidade de manter a relação funcional com o serviço; 
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Considerando que em caso de cessação da relação jurídica de emprego público, as penas 

previstas nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 9.º, são executadas desde que os trabalhadores 

constituam nova relação jurídica de emprego público, de acordo com o disposto no artigo 12.º 

do Estatuto Disciplinar; 
 

Considerando que a aplicação das penas dos procedimentos disciplinares é da competência do 

órgão executivo, a qual é indelegável, nos termos dos artigos 14.º, n. 
os 4 e 6 e 54.º, n.º 3, do 

Estatuto Disciplinar; 
 

Esta Câmara Municipal delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo 14.º n.º 4 

do Estatuto Disciplinar, mediante escrutínio secreto, nos termos do artigo 90.º, n.º 3 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o 
seguinte: 

 

 Aplicar ao ex-trabalhador Hélio Bruno Vilas Piteira, que exercia funções de Assistente 

Operacional no Sector de Topografia, Cadastro e Cartografia, integrado no Gabinete de 
Apoio Técnico, da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, a pena de demissão, nos 
termos dos artigos 9.º, n.º 1, alínea d), 10.º, n.º 5, 11.º, n.º 4 e 18.º, n.º 1, al. g) do 

Estatuto Disciplinar, a qual é executada desde que o mesmo constitua nova relação 

jurídica de emprego público, nos termos do artigo 12.º do Estatuto, com os 

fundamentos constantes do relatório final; 
 
 Notificar, nos termos do artigo 57.º do Estatuto Disciplinar, o arguido e a instrutora, da 

presente deliberação. 
 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção. 

 

 

26 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA MOITA 

 
 
577 - Presente ofício da Junta de Freguesia da Moita, com o registo de entrada n.º 7548, de 

11/06/2010, em que solicita a atribuição do topónimo �Rua de S. Silvestre� ao novo arruamento 

integrado na Requalificação do Largo da Capela, que liga a Poente à EN242 e a Nascente à Rua 

1.º de Dezembro. 
 
A denominação apresentada foi aprovada em reunião da Junta de 09/03/2010, e baseou-se no 
nome do Santo Padroeiro da Igreja da freguesia. 
 
Presente também planta de localização elaborada pelo Gabinete de Sistemas de Informação 

Geográfica com a inscrição do novo arruamento. 
 

A Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) 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 

concordando com a proposta apresentada pela Junta de Freguesia da Moita, delibera 

atribuir o topónimo �Rua de S. Silvestre� ao novo arruamento integrado na 

Requalificação do Largo da Capela, que liga a Poente à EN242 e a Nascente à Rua 1.º de 

Dezembro, conforme consta da planta de localização que se dá por reproduzida e se anexa 

à presente acta (Anexo 1). 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - DESIGNAÇÃO DE TUTOR NO ÂMBITO DA 3.ª EDIÇÃO DOS ESTÁGIOS 

PEPAL (PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL) 

 
 
578 - No âmbito da 3.ª edição dos estágios PEPAL (Programa de Estágios para a 

Administração Local), esta Câmara Municipal recrutou cinco estagiários de nível V, 

correspondente ao grau de Licenciado; 
 
Por deliberação de Câmara datada de 22 de Dezembro de 2009, e em cumprimento do disposto 
no artigo 6.º da Portaria n.º 1211/2006, de 13 de Novembro, alterada e republicada em anexo à 

Portaria n.º 286/2008, de 11 de Abril, foram designados cinco tutores para orientar os referidos 

estágios; 
 
Para o estágio na área funcional de Ciências Sociais e Humanas, integrado na Divisão de Acção 

Social, Educação e Desporto, que iniciou a 15 de Janeiro de 2010, foi designada tutora a, na 

altura, Chefe da referida Divisão, Maria José Jesus de Andrade; 
 
Considerando que aquela solicitou por requerimento a esta Câmara Municipal, uma licença sem 

vencimento pelo período compreendido entre 2 de Agosto e 20 de Dezembro de 2010, e 

simultaneamente a cessação da sua comissão de serviço; 
 
Considerando que por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 11 de Junho de 
2010, foi-lhe deferida a licença requerida, com início no dia 2 de Agosto de 2010, e a cessação 

da sua comissão de serviço com efeitos a partir de 1 de Julho de 2010; 
 
Considerando que é imprescindível a designação de novo tutor, que assegure o 

acompanhamento técnico-pedagógico do estagiário e supervisione o seu progresso face aos 

objectivos que inicialmente foram definidos, com vista à elaboração dos relatórios 

quadrimestrais de acompanhamento e de avaliação final (n.º 4 do artigo 6.º da citada Portaria); 
 
Considerando que os tutores são designados de entre funcionários que se reputem mais 

apropriados para cada estágio (n.º 2 do artigo 6.º da referida Portaria); 
 
Considerando que foi nomeado em comissão de serviço, por despacho do senhor Presidente da 

Câmara datado de 28 de Junho de 2009, o técnico superior, Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves, 
no lugar de Chefe da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, em regime de 

substituição, com início a 5 de Julho de 2010; 
 
A Câmara apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de direito, delibera 

designar o actual Chefe da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, Pedro Nuno 

Jerónimo Gonçalves, tutor do estagiário na área funcional de Ciências Sociais e Humanas, 

com efeitos reportados a 5 de Julho, nos termos do artigo 128.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
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28 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 76/CO/2006, EM QUE É ARGUIDA MARIA DE FÁTIMA 

HENRIQUES DAS NEVES. 

 
 

579 - Presente processo de contra-ordenação nº 76/CO/2006. 
 
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 Maria de Fátima Henriques das Neves, 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 

 

Maria de Fátima Henriques Neves, contribuinte nº 112 772 609, residente na Quinta de Cima, 

Fase I, nº 83, 21, Gândara dos Olivais, 2400 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 12 de Julho de 2006, pelas 18H00, ter sido constatado que o 
estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �News Caffé�, se encontrava em 

funcionamento sem para o efeito existir o respectivo alvará de licença de utilização para 

serviços de restauração e/ou bebidas. 
 
 
III � PROVAS 
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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 2 de Agosto de 2006. 
No âmbito do processo foi a arguida devida e regularmente notificada através do ofício nº 

7809, de 03/08/2006 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. 9 a 11 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 12 de Julho de 2006, pelas 18H00, o estabelecimento de restauração e/ou 

bebidas denominado �News Caffé� 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 propriedade da 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. 

 

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, pois, enquanto 
proprietária de uma fracção autónoma, não podia ignorar a obrigatoriedade de ser detentora do 

respectivo alvará de licença de utilização. 
 
 
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. 
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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 nº7809, de 03/08/2006, a arguida 

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

*** 

 

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 hoje, 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 9 e 10 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 
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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. 

 

 

29 - "BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA - VIEIRA DE LEIRIA" - 

CONCURSO PÚBLICO 04/2009 - DIRM - ADJUDICAÇÃO 

 

 

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

da Indústria � Vieira de Leiria�, relatórios preliminares e relatório final, no qual se propõe a 

adjudicação do contrato à proposta apresentada pelo concorrente �Construções António Leal, 

S.A.�, pelo valor de 931.480, 00 � (novecentos e trinta e um mil, quatrocentos oitenta euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 16 meses. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 

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

prévia escrita, delibera adjudicar ao concorrente �Construções António Leal, S.A.�, pelo 

valor de 931.480,00 euros (novecentos trinta e um mil, quatrocentos oitenta euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 16 meses, a empreitada de 

�Beneficiação da Rua da Indústria � Vieira de Leiria�, de acordo com os artigos 148.º, 

73º, n.º 1 e 36º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 

18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o artigo 64º, n.º 1, 

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

Janeiro. 

Mais delibera designar como director de fiscalização o Eng.º. Ângelo do Rosário, que será 

coadjuvado pelo Técnico Luís Silva, nos termos do artigo 344.º, n.º 2, do Código dos 

Contratos Públicos. 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

30 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA� � RECTIFICAÇÃO DE NÚMERO 

DE REGISTO DA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 

 
 

581 - Através de deliberações de vinte e seis de Fevereiro de dois mil e nove e dezoito de 

Fevereiro de dois mil e dez foi aprovada a cedência de uma parcela de terreno com 146,00m², 

do Sr. José Fernandes Pereira, para Beneficiação da Rua da Indústria. 
Porém, no Número de Registo da Conservatória do Registo Predial, onde se lê: 
�� 3951 �� 

deve ler-se: 
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�� 00758 �� 

conforme documentos que se anexam e aqui se dão por reproduzidos. 
 

A Câmara depois de analisar o pedido, delibera proceder à correcção solicitada de 

alteração do Número de Registo da Conservatória do Registo Predial. 

Mais delibera emitir certidão rectificativa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

05/2007 (DIRM) � TRABALHOS A MENOS. 

 

 

582 - Presente informação da DIRM com a ref. LS-06/10, propondo a supressão de trabalhos da 
empreitada indicada em epígrafe no valor de 47.073,11� (quarenta e sete mil, setenta e três euro(s) 

e onze cêntimo(s)), de acordo com o disposto no art. 28º do Dec. Lei 59/99 de 02 de Março. 
 

Presentes mapa de orçamento dos trabalhos por executar e mapa dos autos de medição realizados. 
 

Assim, apreciados os mapas e a informação técnica com a ref. LS � 06.10, que fica anexa 

(Anexo 2) e aqui se dá por integralmente transcrita, a Câmara Municipal delibera aprovar 

Trabalhos a menos da empreitada �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS�, 

adjudicada à firma Construções António Leal, SA., no valor 47.073,11� (Quarenta e sete 

mil, setenta e três euro(s) e onze cêntimo(s)), de acordo com o disposto no art. 28º do Dec. 

- Lei N.º 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

(DIRM) � TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS 

 

 

583 - Presente mapa de Trabalhos a Mais � a preços acordados � apresentado pela firma 
adjudicatária CIVILVIAS � CONSTRUÇÃO E VIAS, L.DA.. 

 
Presente informação da DIRM com a ref. SS-31/10, propondo a aprovação de trabalhos a mais 

a preços acordados e de trabalhos a menos, resultantes fundamentalmente das seguintes 

situações: 
a) Substituição do material constituinte do pavimento ao PK 0+150; 
b) Volumes de terras em aterro insuficientes; 
c) Saneamento de solos e construção de rede de drenagem subterrânea. 

 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref. SS�31.10 

anexa (Anexo 3), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera: 

a) Aprovar trabalhos a menos no valor de 3.577,50 � (Três mil, quinhentos e setenta e 

sete euro (s) e cinquenta cêntimo (s)) e trabalhos a mais a preços acordados no valor de 

13.950,00 � (Treze mil, novecentos e cinquenta euro (s)), relativos a substituição do 

material constituinte do pavimento ao PK 0+150. Para efeitos de conformação com os 
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limites legais estabelecidos há que fazer a dedução do valor inicial (actuais trabalhos a 

menos: 3.577,50 �) ao novo valor (trabalhos a mais a preços acordados: 13.950,00 �), 

respectivamente, sendo a diferença de 10.372,50 � (Dez mil, trezentos e setenta e dois euro 

(s) e cinquenta cêntimo (s)), que deve ser tida em consideração no que respeita ao limite 

do art. 45º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; 

b) Aprovar trabalhos mais a preços acordados no valor de 9.552,00 � (Nove mil, 

quinhentos e cinquenta e dois euro (s)), relativos ao fornecimento, espalhamento e 

compactação de terras seleccionadas de empréstimo, em zona de aterro, nos termos 

previstos no n.º 1 do art. 26º do Dec.- Lei 59/99, de 02 de Março; 

c) Aprovar trabalhos mais a preços acordados no valor de 13.552,00 � (Treze mil, 

quinhentos e cinquenta e dois euro (s)), relativos à realização de trabalhos de saneamento 

de solos e de drenagem subterrânea, nos termos previstos no n.º 1 do art. 26º do Dec.- Lei 

59/99, de 02 de Março; 

da empreitada �Beneficiação da Rua do Repouso�, com um prazo de execução de 90 dias, 

à firma CIVILVIAS � CONSTRUÇÃO E VIAS, L.DA. 

 
Mais delibera aprovar o novo plano de trabalhos e respectivo cronograma financeiro, 

apresentados em anexo. 

 

Mais delibera aprovar ainda a alteração introduzida ao perfil transversal tipo respeitante 

ao troço compreendido entre o PK 0+337,58 e o PK 2+654, conforme peça desenhada 

anexa. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

33 - �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS 

GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS� � CONCURSO PÚBLICO 

Nº 04/2010-DIRM � ABERTURA DE CONCURSO 

 

 

584 - Presente projecto de execução elaborado inicialmente pelo Gabinete José Bessa 

Rodrigues � Consultores de Engenharia, Lda, e revisto e adaptado pela Divisão de Apoio 

Técnico e Logístico, tendo em consideração as novas exigências legais, composto por peças 

desenhadas e peças escritas, nomeadamente Caderno de Encargos (Condições Técnicas 

Especiais e Condições Gerais), Programa de Concurso, Plano de Segurança e Saúde, Mapa de 

quantidades e Orçamento, Plano de Prevenção de Resíduos e Memória Descritiva e 

Justificativa, aprovado na reunião de Câmara de 24 de Junho de 2010. 
 
O projecto de execução compreende a construção de duas intersecções giratórias, de um 

arruamento secundário paralelo à Estrada do Guilherme e consolidação da pista de ciclistas 

existente. 
O empreendimento visa o ordenamento do espaço disponível adjacente à Estrada do 

Guilherme, do lado Nascente, junto à Zona Industrial Casal da Lebre, facilitando o acesso aos 
diversos estabelecimentos comerciais e industriais existentes. O projecto contempla ainda a 
reformulação da rede de abastecimento de águas, a ampliação das redes de drenagem, pluvial e 

doméstica, existentes, a execução de rede de iluminação pública e intervenções pontuais na 

rede de gás e rede de telecomunicações existentes. 
As necessidades identificadas devem ser satisfeitas por se enquadrarem no âmbito das 

atribuições municipais. 
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O preço base é de 929.241,49 � (Novecentos e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e um 

euro(s) e quarenta e nove cêntimo(s)), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
O prazo de execução é de 12 meses. 
 
A obra está prevista no Plano Plurianual de Investimentos, objectivo 3.3.1.1, acção 2010/I/124 

� Arruamento Paralelo à Estrada dos Guilhermes e duas Intersecções Giratórias. 
 
As empresas deverão apresentar para efeitos de concurso, alvará contendo às seguintes 

habilitações: 
i) 1ª subcategoria da 2ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta; 

ii) 6ª subcategoria da 2ª 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, al. b), 36º, n.º 1, 38º, 40º, n.º 

2 e 67º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 

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

18º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delibera: 

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

administrativo; 

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

Cristina Silva (Presidente), Eng.ª Ludmila Berardo (vogal) e Eng.ª Edite Moniz 

(secretária) e como suplentes Eng.ª Sara Vidal e Eng.ª Susana Silva. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

34 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
 
585 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Beneficiação de muros e escadas na 

Marginal da Praia de Vieira de Leiria � Concurso Limitado nº. 07/2004 (DIRM�, adjudicada, 

por deliberação de Câmara, à Firma �Civilvias � Construção e Vias, Lda� com sede em Garcia 

� Marinha Grande. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Beneficiação da Rua Gilberto Correia Roseiro - 
Vieira de Leiria�, adjudicada, por deliberação de Câmara, à Firma �Civilvias � Construção e 

Vias, Lda� com sede em Garcia � Marinha Grande. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Beneficiação da Rua da Serração, Travessa da 

Calçada e zonas envolventes�, adjudicada, por deliberação de Câmara, à Firma �Civilvias � 
Construção e Vias, Lda� com sede em Garcia � Marinha Grande. 
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A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente 

as obras antes enunciadas, 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. 

 
 
35 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 
586 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução da rede de abastecimento de 

água na Rua Gregório da Silva � Pilado e Rua Aníbal H. Abrantes - Ajuste Directo nº. 43/09 

(DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Conceição Antunes � Contruções e Obras Públicas, 

S.A.� com sede em Estrada Nacional 1, Vale Gracioso. 
 

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 provisoriamente a 

obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art
os

. 394º. e 395º. do 

Código dos Contratos Públicos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
36 - TABELA DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR PARA FREQUÊNCIA DA 

VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO � PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

DO VALOR DEFINIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL. 
 
 
Foi decidido retirar o processo para melhor análise. 
 
 
37 - APLICAÇÃO DE NORMAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE 

HORÁRIO NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - 2010/2011 
 
 
587 - Presente informação n.º 1021/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 25/06/2010 e, na qual se dá conta da necessidade de serem 
criadas normas para o funcionamento da Valência de Prolongamento de Horário nos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município da Marinha Grande, 
a ser implementado, a partir do próximo ano lectivo 2010/2011. 
 
A Câmara apreciou a informação e, considerando que: 

 No Ensino Pré-Escolar, o Ministério da Educação recomenda uma componente 

lectiva de cinco horas diárias, ou seja, vinte e cinco horas semanais; horário esse 

que nem sempre corresponde às verdadeiras necessidades das famílias; 
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 Tem sido objectivo primordial deste Município proporcionar actividades para 

além das referidas cinco horas diárias, denominadas por �Prolongamento de 

Horário�, assim como actividades durante as interrupções lectivas, as quais visam 

suprir essas necessidades, 

 

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 

Normas a Aplicar para o Funcionamento da Componente de Apoio à Família para o ano 

lectivo 2010/2011. 

 

Normas a Aplicar para o Bom Funcionamento da Componente de Apoio à Família 
 

Valência de Prolongamento de horário 

Ano lectivo 2010/2011 
 

1 O Prolongamento de Horário só funcionará com um número mínimo de 12 alunos. A 
capacidade máxima de cada sala para a Componente de Apoio à Família será de 20 alunos, 

podendo ser alargada a 25 alunos, em casos excepcionais e, após análise. Caso o número 

seja superior ao indicado cabe à Câmara Municipal, em conjunto com o Agrupamento, 

aplicar os critérios de selecção; 
 

2 No caso de abertura de novas salas de CAF, o número mínimo mencionado anteriormente 

não se aplica, uma vez que o mínimo exigido é de 15 alunos. 
 

3 Critérios de selecção: 
- A inadequação dos horários profissionais dos pais e/ou encarregados de educação, face ao 

horário de funcionamento do estabelecimento de educação pré-escolar (demonstrar através 

de comprovativo emitido pela entidade patronal e a entregar no Jardim-de-Infância, no 

acto de candidatura); 
- Tratar-se de criança que tenha frequentado a CAF no ano anterior e sem registo de 

dívidas, relativamente ao pagamento da comparticipação devida; 
- Tratar-se de criança que possua irmãos que estejam a frequentar a referida CAF; 
- Precariedade da situação sócio-económica do agregado familiar, nos termos do 

posicionamento do aluno no escalão de abono de família 
 
4 A Valência de Prolongamento de Horário funcionará de acordo com o calendário lectivo do 

pré-escolar e respeitando a calendarização de cada Agrupamento, no horário compreendido 

entre as 15h 30m e as 18h 30m, no caso dos Agrupamentos de Escolas da Nery Capucho e 
Guilherme Stephens e entre às 16H00 e as 19H00 Horas, no caso do Agrupamento de 

Escolas de Vieira de Leiria, nos locais previamente definidos pela autarquia, em conjunto 
com o Agrupamento; 

 
5 Nas interrupções lectivas o horário de funcionamento será das 9h às 18,30h, no caso dos 

Agrupamentos de Escolas da Nery Capucho e da Guilherme Stephens e das 9H00 às 19H00 

no Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, sendo que as respectivas cantinas 
funcionarão nessas datas desde que o nº de refeições não seja inferior 5 (cinco) alunos/dia. 

 
6 O valor mensal da comparticipação familiar é calculado em função do abono de família 

atribuído de acordo com os serviços da Segurança Social, bem como as normas definidas 
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anualmente pelo Ministério de Educação para cálculo dos subsídios no âmbito da Acção 

Social Escolar; 
 

7 O pagamento da comparticipação é feito entre o dia 8 e o dia 15 de cada mês. Em caso de 

atrasos consecutivos no pagamento, o aluno fica impedido de continuar a frequentar esta 
valência; 

 
8 Fica isento do pagamento da mensalidade o aluno que falte mais de 15 dias, durante o mês, 

desde que essa falta seja devidamente justificada, por motivo de doença; 
 
9 As desistências devem ser comunicadas por escrito, pelos pais/encarregados de educação 

aos respectivos jardins-de-infância, com uma antecedência mínima de 5 dias úteis, antes do 

final de cada mês, em impresso próprio a fornecer pelo Município aos Agrupamentos. O 

não cumprimento desta norma implica o pagamento integral da mensalidade do respectivo 

mês; 
 

10 A comunicação de desistência da frequência da Componente de Apoio à Família, por parte 

dos jardins-de-infância, deverá ser de imediato remetida ao Sector de Educação, de forma a 

não penalizar os pais/encarregados de educação por motivos não imputáveis aos mesmos. 
 
11 O transporte e acompanhamento das crianças para as respectivas salas de Componente de 

Apoio à Família, será assegurada pela Autarquia; 
 
12 O encarregado de educação é responsável pelo regresso do aluno, após o terminus do 

prolongamento de horário. 
 
13 Entre o dia 8 e 15 do mês de Janeiro de 2011, para além do pagamento da mensalidade do 

referido mês, deverá ainda ser paga a do mês de Julho. 

 

14 Em caso de desistência da CAF, no decorrer do próximo ano civil (2011), não haverá lugar 

à restituição do valor da mensalidade referente ao mês de Julho, o qual deverá ser pago 

como refere o ponto 12, em Janeiro do aludido ano civil.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
38 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: ALBERTINA MARIA SOARES 
 
 
588 - Presente informação n.º 987/10 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 22/06/2010, a dar conta da necessidade de actualização anual de renda de 

habitação social, para vigorar a partir de Agosto de 2010. 
  
A Câmara apreciou a referida informação, tendo em conta o Decreto-Lei n.º166/93, de 7 

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

lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5 �A/2002, 

de 11 de Janeiro, autorizar a actualização anual da renda da seguinte inquilina:  
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MORADOR 

 

CASA 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/10 

Albertina Maria Soares  19 28/01/2005 90,79� 172,12� 

 

Mais delibera que a renda acima citada, entre em vigor em Agosto do ano de 2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
39 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA RESIDENTE NA 

RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO, MOITA: 

CARLA SOFIA PAULO DE JESUS. 
 
 
589 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), 

número 988, datada de 22/06/2010 e, na qual se dá conta da intenção da inquilina Carla Sofia 

Paulo de Jesus, em efectuar o pagamento da restante montante da dívida, no valor de � 280,29 

(duzentos e oitenta euros e vinte nove cêntimos), em 6 prestações mensais, a partir do próximo 

mês de Agosto. 
Face ao exposto e, a partir do referido mês, Carla Sofia Paulo de Jesus efectuará o pagamento 

de uma renda mensal, acrescida de 46,72� (resultante da divisão do total da dívida em seis 

prestações).  
 

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 o pagamento do valor total da dívida em 

seis prestações mensais, no valor unitário de 46,72�, acrescido do pagamento de uma 

renda mensal, a partir do próximo mês de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
40 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. 

 

 

590 - Presente informação n.º 1032 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 29/06/2010, referente à actualização, a partir do próximo mês de Agosto, 

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

Avenida da Liberdade (Bloco L/M); Rua da Charnequinha (Moita), Rua António Lopes e Rua 

Bairro do Camarnal. 
 
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:  

 

A partir de Agosto/2010: 
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1 - RUA DA CHARNEQUINHA 

 
BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

 

RENDA/2010 

44 Maria Fernanda Frederico 1.º Esq.º 30/07/2007 28,30� 28,11� 
46 Laurinda Pereira Rodrigues R/C Dto 03/08/2005 28,53� 27,52� 

 

 

2 � RUA BAIRRO DO CAMARNAL 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

DATA 

CONTRATO 

 

 

RENDA/09 

 

 

 

RENDA/2010 

Maria de Jesus Santos 48 01/08/2004 13,57� 22,80� 
José António Carreira Santos 53 01/08/2004 128,24� 129,72� 
 

 

3 � RUA ANTÓNIO LOPES 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

Vitorino Carlos Saraiva 41 01/08/2004 58,50� 59,23� 
Maria Alice Mendes 23 10/08/2004 25,24� 19,65� 
 

 

4 � AVENIDA DA LIBERDADE 

 
BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

 

RENDA/2010 

M Maria Júlia R. Calado 2.º Fte Dto 01/08/2007 27,04� 6,12� 
L Maria Orange Moiteiro 2.º Esq.º 28/07/2008 12,43� 10,36� 
L Maria Luísa Guerra R/C Esq.º 24/07/2009 57,41� 38,92� 

 

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

Agosto do corrente ano. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
41 - NÚCLEO DE BTT RODAS DO LIZ � PEDIDO DE APOIO 

 
 
591 - Presente informação n.º I/383/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 03/03/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pelo Núcleo de BTT Rodas do Liz da Comissão da Capela de nossa Senhora da ajuda / Fábrica 

da Igreja Paroquial da Vieira de Leiria, em ofício enviado à Câmara datado de 3 de Fevereiro, 
para auxiliar nos custos da promoção dos seguintes eventos: 
- 5.º Passeio de BTT, a realizar dia 14 de Março de 2010; 
- 3.º Passeio de BTT nocturno, a realizar em data a definir; 
- 3.º e 4.º Passeios Pedestres, a realizar em data a definir. 
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A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

desenvolvido em prol da promoção de actividades desportivas / lazer pelo Núcleo de BTT 

Rodas do Liz da Comissão da Capela de Nossa Senhora da Ajuda junto da população do 

lugar da Passagem, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99 

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

atribuição de um subsídio no valor de quinhentos euros (500�) à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Vieira de Leiria, NIF: 501156550, para apoiar na promoção das actividades 

supra descritas. 

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

0102 / 2010 / 130. 

 

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

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

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

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

subsídio por parte do Município. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
42 - CASA DO BENFICA DE MOITA E MARINHA GRANDE � PEDIDO DE APOIO 

 
 
592 - Presente informação n.º I/961/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 15/06/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pela Casa do Benfica de Moita e Marinha Grande, em ofício enviado à Câmara datado de 10 de 

Abril, para auxiliar nos custos da promoção do 1.º Festival Hípico. 
 

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

desenvolvido em prol da promoção de actividades desportivas / lazer no nosso Concelho 

pela Casa do Benfica de Moita e Marinha Grande, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 

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

de 11 de Janeiro, aprovar a atribuição de um subsídio no valor trezentos e cinquenta 

euros (350�) à Casa do Benfica de Moita e Marinha Grande, NIF: 508144329, para apoiar 

na promoção da actividade supra descrita. 

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

0102 / 2010 / 130. 

 

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

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

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

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

subsídio por parte do Município. 
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Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
43 - SPORTING CLUBE MARINHENSE - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM � PEDIDO 

DE APOIO 

 
 
593 - Presente informação n.º I/1040/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 01/07/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pelo Sporting Clube Marinhense, em ofício enviado à Câmara datado de 17 de Março, para a 

aquisição dos materiais necessários á construção de uma garagem para as duas viaturas do 

Clube. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

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

Sporting Clube Marinhense, delibera ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 

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

aprovar a atribuição de um subsídio no valor mil quatrocentos e trinta e três euros e seis 

cêntimos (1433,06�) ao Sporting Clube Marinhense, NIF: 501150544, para apoiar na 

aquisição de materiais necessários á construção de uma garagem para as duas viaturas do 

clube. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/080701, da Acção 

0101 / 2010 / 144. 

 

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

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

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

das despesas, assim como um relatório que inclua fotografias da obra. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

44 - PEDIDO DE APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO 

ENCONTRO DE IDOSOS " UNIDOS NA NATUREZA", NO DIA 15 DE JULHO DO 

CORRENTE ANO, NAS ÁRVORES - S. PEDRO DE MOEL, INICIATIVA 

PROMOVIDA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE 
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594 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED � nº 

1043, datada de 01/07/2010, referente a pedido de apoio logístico e financeiro, efectuado pela 

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, para a realização do Encontro de idosos � 

Unidos na Natureza�, que terá lugar no próximo dia 15 de Julho, nas Árvores, em S. Pedro de 
Moel. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à natureza da iniciativa, delibera 

no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, apoiar 

a dinamização do referido encontro de idosos, denominado � Unidos na Natureza�, a 

realizar no dia 15 de Julho, não só em termos logísticos, mas também através da 

atribuição de um subsídio, no valor de 500,00� (quinhentos euros), previsto na rubrica 

A/49 do Plano de Actividades Municipais para 2010, à Santa Casa da Misericórdia da 

Marinha Grande, sediada na Rua das Colmeias, 12 � Forno da Telha, com o número de 

contribuinte 500 892 113, para fazer face aos custos tidos com o aluguer do som e do 

equipamento sanitário. 

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

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

financeiro, apresentando para o efeito um relatório da actividade, onde constem o número 

de participantes, recortes de imprensa, outros materiais gráficos produzidos, fotografias, 

balancete financeiro da actividade (custos e proveitos), bem como fotocópias das 

facturas/recibo que demonstrem a realização das despesas, e outras informações 

consideradas pertinentes, no período de 90 dias após recebimento da comunicação da 

atribuição do subsídio por parte do Município. 

 

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

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

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 
45 - REGULAMENTO DA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS E 

DESIGN INDUSTRIAL 
 
 
Presente informação do Gabinete de Relações Internacionais e Cooperação a informar do 

Regulamento do evento Bienal Internacional de Artes Plásticas e Design industrial, acção 

inscrita em PAM na acção 79/2010, evento a realizar de 22 a 31 de Outubro de 2010 no Parque 

Municipal de Exposições. 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e tomou conhecimento do 

Regulamento do evento (Anexo 4). 

 

 

46 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ENTRADAS NO MUSEU DO VIDRO � VISITA 

DE IDOSOS ORGANIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE 

MAGOS E CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
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595 - Presente informação do Gabinete de Relações Institucionais e Cooperação a informar do 

Pedido da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos para isenção do pagamento de entradas 

no Museu do Vidro da Marinha Grande para grupos de idosos de Salvaterra de Magos, nos 
meses de Julho, Agosto e Setembro de 2010, no âmbito duma actividade de promoção da 

�Cultura Avieira� e visita ao nosso concelho, actividade desenvolvida em parceria com o 

Municipio da Marinha Grande no âmbito da geminação existente entre os dois municípios. 
 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e tendo em conta que: 
 
-  nos termos do artigo 14º,nº3, alínea g) do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 

Grande aprovado em reunião da Assembleia Municipal de 30/04/2010, sob proposta da Câmara 

Municipal de 18/03/2010 e com as alterações introduzidas em reunião de Câmara de 

29/04/2010, ficam isentas de pagamento de taxas do município da Marinha Grande �as 

entidades públicas ou privadas relativamente às actividades culturais, recreativas, sociais e 

desportivas que sejam desenvolvidas em parceria com o Município da Marinha Grande�;   
 
- nos termos do Anexo I do referido regulamento �esta isenção funda-se no espírito de 

cooperação e de complementaridade entre as entidades e o Município, a fim de prosseguirem 

fins de interesse público que o Município ou essas entidades, por si só, não garantiriam de 

forma eficaz e eficiente, promovendo-se, assim, o aproveitamento salutar das sinergias que as 
parcerias potenciam, com claros ganhos de bem-estar para a comunidade; 
 

A Câmara Municipal analisou e delibera aprovar a isenção do pagamento de entradas no 

Museu do Vidro para os grupos de idosos que visitam o Museu do vidro, inseridos nas 

visitas organizadas em parceria pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e 

Câmara Municipal da Marinha Grande durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 

2010. 

 

A decisão foi tomada por unanimidade. 

 

 

47 - ACTUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DA FONOTECA DA MOITA 

 

 

596 - Presente informação da DCPH comunicando que foi deliberado na reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 01/10/2009 (Acta n.º 23) uma adenda 
ao protocolo relativo ao funcionamento da Fonoteca Municipal da Moita para que a 
actualização do protocolo do ano de 2009/2010 fosse realizada no 2.º semestre, com a seguinte 

redacção:  

Alínea 6 do ponto 6.º (financiamento) do protocolo � O apoio financeiro mencionado na alínea 

n.º 4 do ponto 6.º do presente protocolo será alvo de actualização no ano de 2009/2010 em 

Janeiro de 2010, tendo em consideração o IPC [índice de Preços no Consumidor] conhecido à 

data, depois de recebidos o relatório de actividades desenvolvidas e o plano de actividades a 

desenvolver no ano seguinte. 

O relatório de actividades e plano de actividades foram enviados pelo CDM (E/8204/2010 
E/7322/2010) e encontram-se em anexo. 
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Segundo o documento em anexo retirado da página do Instituto Nacional de Estatística, à data 

de hoje, o IPC conhecido é o do mês de Maio de 2010, no valor de 1,1% 
 
O valor base a considerar para o ano 2009/2010 para actualização do protocolo é de 5600,19 

euros. 
Foi paga a tranche relativa ao primeiro semestre no valor de 2800,10 euros, sem qualquer 
actualização. Este valor deverá ser actualizado segundo o IPC proposto. 
 
 
Deste modo, actualizando em 1,1% os 5600,19 euros, o valor total referente ao protocolo do 
ano 2009/2010 relativo ao funcionamento da Fonoteca da Moita é de 5661,79 euros. 
Cabe assim à CMMG efectuar o pagamento de: 
- Actualização do valor relativo ao primeiro semestre: 30,80 euros 
- Valor relativo ao segundo semestre: 2800,10 euros 
- Actualização do valor relativo ao segundo semestre: 30,80 euros 
 
Deste modo, considerando que: 
a) A actualização anual do valor do financiamento foi prevista no ponto 6 do artigo 6.º 
(financiamento) do protocolo (adenda). 
c) Que o valor do IPC de Maio de 2010 é de 1,1%. 
c) Que a verba está inscrita no PAM, na acção 2008/A/176. 
 
A Câmara delibera, ao abrigo do da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-a/2002, de 11 de 

Janeiro: 

a)  Aplicar o IPC de Maio de 2010 (1,1%) na actualização do valor relativo à 

comparticipação financeira prevista na Alínea 6 do ponto 6.º (financiamento) do 

referido protocolo. 

b) Realizar a actualização do protocolo para o período de Julho de 2009/Julho 2010 

em 5661,79 euros. 

c) Pagar ao Clube Desportivo Moitense, contribuinte nº 501216049, com sede na Rua 

1º de Dezembro, 30, 2445-580 MOITA o montante de 2861,69 euros (dois mil 

oitocentos e sessenta e um euros e sessenta e nove cêntimos) relativo à 

comparticipação financeira do período Janeiro/Julho de 2010 e à actualização do 

valor anual do protocolo do ano Julho de 2009/Julho de2010, cuja verba se 

encontra prevista em plano de actividades na acção 2008/A/176. 

 

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

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

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



48 - ACTUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DA FONOTECA DA MOITA PARA O ANO 

2010/2011 
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597 - A Câmara Municipal da Marinha Grande tem vindo a desenvolver, conforme previsto em 

Plano de Actividades desde 2005, uma parceria com o Clube Desportivo Moitense, cujo 
objectivo tem sido assegurar o funcionamento e a dinamização de uma Fonoteca Municipal na 

Moita, regulada num protocolo aprovado em reunião de Câmara de 14 de Julho de 2005, 

assinado em 23 de Julho de 2005, com a duração de três anos, renovado automaticamente em 

23 de Julho de 2008 e válido até Julho de 2011. 
O Protocolo não foi denunciado por nenhuma das partes, sendo que se pretende por ambas as 

partes continuar com esta parceria. 
 
Propõe-se porém uma alteração ao n.º 6 da cláusula n.º 5 do protocolo para que, no que diz 

respeito ao objecto do apoio financeiro, sejam discriminadas claramente algumas despesas que 
decorrem do funcionamento da fonoteca que não são discriminadas, tais como os custos com 

energia eléctrica e as ligações à Internet, já que são despesas necessárias e suportadas no 

âmbito do funcionamento e manutenção dos equipamentos: 
 
6. O Clube assumirá as despesas relacionadas com a manutenção dos equipamentos, pequenas 

reparações que não estejam previstas nas garantias, bem como custos com consumíveis, 

energia eléctrica e ligação à internet. 

 

O mesmo protocolo prevê que seja realizada uma actualização ao valor da comparticipação 

financeira da Câmara Municipal da Marinha Grande no mês de Julho de cada ano, tendo em 

consideração a taxa de inflação [Índice de Preços no Consumidor] depois de recebidos o 
relatório de actividades desenvolvidas e o plano de actividades para o próximo ano (n.º 5 da 

clausula 6.ª do protocolo). 
A CMMG recebeu os documentos acima indicados (E/8204/2010 e E/7322/2010) que se 
anexam à presente minuta. 
 
Deste modo, o valor base a considerar em Julho de 2010 para a actualização do protocolo do 

período de Julho 2010 a Junho de 2011 é de 5661,79 euros (valor relativo ao período de Julho 

de 2009 a Junho 2010 com as respectivas actualizações). 
O IPC conhecido à data de 07 de Julho de 2010 é o de Maio de 2010, no valor de 1,1%. 
Assim, o valor calculado da actualização do protocolo relativo ao ano Julho de 2010 a Junho de 
2011 é de 62,27 euros, a que corresponde um valor total do protocolo relativo a Julho 2010 a 
Junho 2011 de 5724,06 euros, a ser pago em dois semestres, tal como define o protocolo. 
 
Deste modo, considerando que: 
O CDM tem vindo a assegurar o funcionamento da Fonoteca assumindo a gestão da mesma e 

as despesas inerentes ao seu funcionamento, tal como previsto no protocolo; 
Que a comparticipação relativa ao financiamento das despesas de funcionamento da Fonoteca 

bem como a actualização anual do valor do protocolo está prevista na clausula 6.ª e alíneas c) 

da cláusula 7.ª do protocolo; 
Que a verba está inscrita no PAM, na acção 2008/A/176; 
 
A Câmara delibera, ao abrigo do da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-a/2002, de 11 de 

Janeiro: 

 

1. Alterar a alínea n.º 6 na cláusula n.º 5 do protocolo para passar a discriminar as 

despesas de custos energéticos e ligações à Internet, com a seguinte redacção:  
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6. O Clube assumirá as despesas relacionadas com a manutenção dos equipamentos, 

pequenas reparações que não estejam previstas nas garantias, bem como custos com 

consumíveis, energia eléctrica e ligação à internet. 

 

2. A actualização do valor anual do protocolo relativo ao período de Julho de 2010 a 

Junho de 2011 em 1,1 %, com base no indicador conhecido em 07/07/2010 conforme 

documentos em anexo - Índice de Preços no Consumidor de Maio de 2010 - no valor de 

62,27 euros. 

 

3. Autorizar o cabimento relativo ao apoio às despesas de funcionamento da Fonoteca 

Municipal da Moita, de Julho a Dezembro de 2010 e respectivo pagamento, até ao final do 

mês de Setembro de 2010, da comparticipação financeira no valor de 2862,03 (dois mil 

oitocentos e sessenta e dois euros e três cêntimos) ao Clube Desportivo Moitense, 

contribuinte nº 501216049, com sede na Rua 1º de Dezembro, 30, 2445.580 MOITA, cuja 

verba se encontra prevista em plano de actividades na acção 2008/A/176. 

 

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

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

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





49 - APOIO À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL_2 

 

 

598 - Presente excerto acta n.º 10 da Reunião de Câmara de 21 de Abril de 2010 relativa à 

deliberação n.º 314 - Apoio à realização de actividades no âmbito das comemorações do 25 de 

Abril_1, bem como informações n.º I/424/2010 de 12 de Março de 2010 e informação n.º 

I/568/2010 de 08 de Abril de 2010 relativas às comemorações do 25 de Abril em 2010 na 

Marinha Grande. 
A CMMG recebeu vários pedidos de apoio financeiro de várias entidades do concelho para 

ajudar a custear as despesas de realização das comemorações do 25 de Abril, expressos na sua 

globalidade no texto da acta da Reunião de Câmara e informações em anexo.  
Deliberou conceder apoio às entidades que entregaram e possuíam, à época, os documentos em 

dia necessários à atribuição do apoio financeiro, tendo ainda sido proposto que se realizasse, 

numa segunda fase, e após a entrega dos documentos necessários, a análise e deliberação dos 

pedidos relativos às restantes. 
As entidades entregaram os documentos necessários à atribuição do apoio, à excepção da Liga 

dos Combatentes � falta entregar relatórios de contas de 2009 e respectiva acta da aprovação - 
pelo que se propõe a atribuição dos apoios financeiros propostos às entidades com situação 

regularizada: 
 
Colectividade Morada e 

NIB 

Actividade a 

desenvolver 

Orçamento Apoio financeiro 

proposto 

AGRUPAMENTO 
36 DO CORPO 
NACIONAL DE 

NIF 
500972052 
Agrupamento 

Prémio 

Carrinhos 
Rolamentos 

750,00 500,00  para 
divulgação, 

alimentação, 
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Colectividade Morada e 

NIB 

Actividade a 

desenvolver 

Orçamento Apoio financeiro 

proposto 

ESCUTAS 36 
Rua Nery 
Capucho, 
22 
2430 - 231 
MARINHA 
GRANDE 

transportes, licenças, 

seguros, aluguer de 
equipamento de 
telecomunicações e 

som 

JUNTA 
FREGUESIA 
VIEIRA DE 
LEIRIA 

NIF 
506855031 
Largo dos 
Combatentes 
da Grande 
Guerra, nº 6 
2430-799 
Vieira de 
Leiria 

Programa 
Próprio  

1400,00 1400,00 para 
pagamento de 
despesas de som, 
luz, alimentação, 

aluguer de 
equipamento, 
consumíveis, 

prémios, músicos e 

artistas. 
JUNTA 
FREGUESIA 
MOITA 

NIF 
507226828 
Junta de 
Freguesia de 
Moita  
Estrada da 
Nazaré, 58 
2445-573 
Moita MGR 

Programa 
Próprio  

1400,00 1400,00 para 
pagamento de 
despesas de som, 
luz, alimentação, 

aluguer de 
equipamento, 
insufláveis, karaoke,  

consumíveis, 

prémios, músicos e 

artistas. 
 
Propõe-se ainda que se realize numa fase posterior, após a entrega dos documentos relativos à 

Liga dos Combatentes da Marinha Grande, a análise e deliberação relativa a esta entidade. 
 
A Câmara analisou a proposta e considerando que: 

 

a) O município deve dinamizar e apoiar actividades de interesse municipal de natureza 

recreativa, desportiva, social e cultural de que resulte benefício para a população e 

desenvolvimento para o concelho da Marinha Grande; 

b) Se tratou de um conjunto de actividades culturais e desportivas cujos principais 

objectivos foram os da organização e dinamização de um programa variado de 

actividades para toda a comunidade do concelho, que envolveram os principais agentes 

culturais e desportivos do concelho, e que captou a participação de todos os munícipes, 

com vista à promoção e dinamização da cultura e actividade desportiva no concelho, bem 

como a valorização e o assinalar com dignidade e dinamismo esta importante efeméride, 

através da participação activa e cívica de todos os munícipes, num programa de 

actividades conjunto com todos os agentes culturais do concelho. 

c) Que destas iniciativas resultaram o desenvolvimento cultural e desportivo para o 

município por via dos objectivos propostos; 

d) Que se tratou de uma iniciativa que envolveu várias colectividades e associações do 

concelho. 

e) Que foi vocacionada para a comunidade Marinhense; 
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Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-a/2002, de 11 de Janeiro, atribuir 

o apoio financeiro descrito no quadro abaixo, nos valores propostos, às entidades 

indicadas, para ajudar a custear as despesas elencadas: 

 

Colectividade Morada e NIB Actividade a 

desenvolver 

Apoio financeiro proposto 

AGRUPAMENTO 

36 DO CORPO 

NACIONAL DE 

ESCUTAS 

NIF 500972052 

Agrupamento 36 

Rua Nery 

Capucho, 22 

2430 - 231 

MARINHA 

GRANDE 

Prémio 

Carrinhos 

Rolamentos 

500 euros para apoio às 

despesas de divulgação, 

alimentação, transportes, 

licenças, seguros, aluguer de 

equipamento de 

telecomunicações e som 

JUNTA 

FREGUESIA 

VIEIRA DE 

LEIRIA 

NIF 506855031 

Largo dos 

Combatentes da 

Grande Guerra, 

nº 6 

2430-799 Vieira 

de Leiria 

Programa 

Próprio  

1400 euros para pagamento de 

despesas de som, luz, 

alimentação, aluguer de 

equipamento, consumíveis, 

prémios, músicos e artistas. 

JUNTA 

FREGUESIA 

MOITA 

NIF 507226828 

Junta de 

Freguesia de 

Moita  

Estrada da 

Nazaré, 58 

2445-573 Moita 

MGR 

Programa 

Próprio  

1400 euros para pagamento de 

despesas de som, luz, 

alimentação, aluguer de 

equipamento, insufláveis, 

karaoke,  consumíveis, 

prémios, músicos e artistas. 

 

Ficam as entidade acima indicadas obrigadas a apresentar, no prazo de 30 dias (seguidos) 

após a deliberação, um relatório de execução da iniciativa, onde conste: 

a) Breve descrição da actividade 

b) Recortes de imprensa alusivos à actividade 

c) Fotos da acção 

d) Relatório financeiro da actividade 

e) Cópia de documentos fiscalmente válidos que comprovem a efectiva aplicação das 

verbas, tendo em conta o fim  primeiro da deliberação. 

 

A não apresentação do relatório com os elementos acima descritos implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

Mais se informa que as entidades acima referenciadas estão em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que, a esta data, possuem a sua situação contributiva 

regularizada perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões 

que se encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade e cujas cópias se 

anexam à presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/82. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



50 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia catorze de Julho de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.127.821,53� (dois 

milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte um euros e cinquenta e três cêntimos.) 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 
 

Nesta altura os Srs. Vereadores da CDU pediram um pequeno intervalo, pelo que a 

reunião foi interrompida pelas 17:30 horas, sendo retomada pelas 17:55 horas. 

 
 

 
 

 

Ao ser retomada a reunião o Sr. Presidente fez um esclarecimento sobre a sua viagem a 

Bruxelas acompanhado de um jornalista e garantiu que as viagens não foram pagas pela 

Câmara. O Sr. Presidente não convidou o jornalista e não lhe pagou nenhuma refeição. 
 
 

 
 
 
 
 

51 - ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

Sendo a presente reunião, nos termos do art.º 84º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pública, a partir 

das 17,55 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados). 

 

 
Foram atendidos os seguintes munícipes:  

 

 

1 � Daniel Gomes Batista, residente na Rua das Tercenas, Praia da Vieira, vendedor 
ambulante com uma roulote de bifanas. Atendendo que tem sido alvo de vários processos de 

contra-ordenação por desrespeito do horário de venda ambulante após as 4 horas, pretende ser 

esclarecido da possibilidade de ver deferido o pedido de alargamento do horário da venda 
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ambulante de produtos alimentares em roulote de forma a ser equiparado a situações similares 

que sabe existirem na Marinha Grande. 
Alega que o alargamento do horário é justificável pois é a partir das 4 horas que os 

trabalhadores e clientes dos bares se dirigem à roulote. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente informou que o vendedor deve respeitar o horário da venda 

ambulante e deve encerrar a actividade de venda dos produtos alimentares à mesma hora que os 

bares. Reforça o entendimento alegando que um tratamento mais favorável era injustiçado e 

prejudicaria o comércio local que está mais onerado com encargos, contribuições e impostos 

que o exercício da venda ambulante. Além disso, o alargamento do horário agravaria o 

problema do ruído e a Câmara Municipal tem recebido muitas queixas de ruído resultante da 

deslocação e permanência das pessoas junto da roulote e da circulação dos veículos na zona 

circundante,  
 
A Sra. Vereadora Dra. Alexandra Dengucho questionou se não existia um regulamento de 
vendedor ambulante. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente informou que sim e esclareceu que existem poucos lugares de 
vendedor ambulante mas muitos cartões passados. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho acha que a questão é de natureza jurídica e questionou 

se existia algum parecer. Disse estar de acordo que seja revisto o regulamento de vendedor 
ambulante.  
 
O Sr. Daniel concluiu a intervenção informando que desde há 11 anos tenciona expor o 

problema ao Executivo Municipal mas que só agora é que foi recebido. 
 
O Sr. Presidente solicitou ao Munícipe para aguardar, pois em breve vai receber uma resposta 

da Câmara e pediu a sua colaboração para respeitar o horário fixado, pois quando a GNR 

elabora e comunica o auto de notícia da infracção, a Câmara Municipal não tem alternativa 
senão avançar com o processo. 
 
 
2 � Emília da Piedade Almeida, residente na Rua do Pinheiro Manso, 24, Pêro Neto, 

Marinha Grande, falou sobre várias situações do cemitério de Casal Galego e sobre o 

saneamento que passa dentro da sua propriedade. 
 
O Sr. Presidente respondeu que era melhor agendar uma visita com o Sr. Vereador Paulo 
Vicente a todos os sítios para verificar melhor todas as situações que apresentou. 
 
A D. Emília disse que queria ser esclarecida sobre o processo de vistoria n.º 95/09, que foi 
indeferido e que queria a situação resolvida para poder fazer partilhas com o filho, pois seu 

marido já faleceu.  
 

O Sr. Presidente disse que seria muito difícil alterar esta situação, mas que quando o Sr. 
Vereador falar com ela vão tentar resolver todas as situações. 
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599 - 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. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE 

CONTENTORES E BALDES NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

 

2. ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA �LOTE 12 

 

 

 

 

 

1 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

SUBSTITUIÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CONTENTORES E BALDES NO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

 

 
600 - Considerando que foram apresentados nove pedidos de esclarecimentos, por parte de 
interessados no procedimento pré-contratual identificado em epígrafe. 
 
Considerando o elevado número de questões e a necessidade de assegurar uma resposta tão 

completa quanto possível. 
 
Considerando que deve ser junta ao processo uma planta parcial, a que se refere o artigo 5.º, n.º 

5, do Caderno de Encargos � Cláusulas Técnicas. 
 
Considerando que deve ser assegurado aos interessados um período de tempo adequado à 

elaboração das suas propostas. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 1, do Código dos 

Contratos Públicos, prorrogar o prazo para a apresentação das propostas no âmbito do 

procedimento identificado em epígrafe até às 23:00 horas do dia 02 de Agosto de 2010. 

    

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA �LOTE 12 

 
 

601 - Presente em anexo um requerimento da firma LizPrint - Serigrafia e Representações, Lda, 

datado de 10 de Maio de 2010, solicitando à Câmara Municipal autorização para alienação do 

lote nº 12 da Área Industrial de Vieira de Leiria. 
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Considerando que o artº 8º do Regulamento da Área Industrial de Vieira de Leiria dispõe que � 

só serão permitidos negócios de transmissão de propriedades de lotes e benfeitorias neles 

existentes desde que devidamente autorizados, caso a caso, pela Câmara Municipal da Marinha 

Grande � ; 
 
Considerando que a criação e/ou manutenção de postos de trabalho, no concelho em geral e 

naquela freguesia em particular, é por todos reconhecida como premente e economicamente 

desejável;  
 
Considerando os argumentos invocados quanto à impossibilidade de garantir uma nova 

edificação nos próximos anos face à difícil situação financeira da empresa motivada pela falta 
de encomendas. 
 
Considerando que é do conhecimento da autarquia que existem interessados naquele Lote; 
 
A Câmara delibera autorizar a venda daquele lote pelo valor máximo de 56.100,00 Euros 

(cinquenta e seis mil e cem euros), que corresponde à verba paga pelo requerente 

aquando da celebração da escritura com a Câmara Municipal da Marinha Grande na 

data de 08 de Novembro de 2002. 

 

Mais delibera impor ao requerente a entrega de cópia autenticada da escritura de venda. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

602 - 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 18.45 

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 

 


