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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

quatro de Junho de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Junho de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 
Álvaro Manuel Marques Pereira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

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

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho chegou à reunião pelas 15:00 

horas, quando decorria o período de antes da ordem do dia. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho ausentou-se da 

reunião pelas 15:50 horas, após a discussão e votação do ponto 4 da ordem do dia, com a 

epígrafe �REQ. N.º 1168/10 � PC N.º 185/09 � FAMOPLA � FÁBRICA PORTUGUESA 

DE MOLDES PARA PLÁSTICOS, S.A.�, para ir a uma consulta médica, não tendo 

regressado. 
 

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 
 

ORDEM DO DIA 

 
 
 

1. REQ. N.º 581/09 � PC N.º 373/08 � SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA. 
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2. REQ. N.º 1950/09 � PC N.º 577-09 � SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA. 

 

3. REQ. N.º 1309/10 � PC N.º 130/09 � JOHN SNAPE 

 

4. REQ. N.º 1168/10 � PC N.º 185/09 � FAMOPLA � FÁBRICA PORTUGUESA DE 

MOLDES PARA PLÁSTICOS, S.A. 

 

5. REQ. N.º 2432/08 � PC N.º 274/08 � NUNO PAULO FRUTUOSO LOPES 

 

6. REQ. N.º 1519/10 � PC N.º 218/09 � GERMANO DUARTE PEDRO 

 

7. REQ. N.º 3087/09 � PC N.º 102/09 � OLGA MARIA MARTINS GOMES DA 

SILVA 

 

8. REQ. N.º 1272/10 � PC N.º 78/08 � ANTÓNIO AIRES RAMOS FERRAZ 

 

9. REQ. N.º 1747/09 � PC N.º 776/01 � MATIAS � INDÚSTRIA DE MOLDES E 

PLÁSTICOS, LDA. 

 

10. REQ. N.º 1028/10 � PC N.º 85/10 � JUSTINO NAZARÉ 

 

11. REQ. N.º 1296/10 � PC N.º 228/09 � RUTE MORAIS ISASCA MARTINS 

 

12. REQ. N.º 1249/10 � PC N.º 180/09 � CARLOS JESUINO FORTUNATO SOUSA 

 

13. REQ. N.º 1364/10 � PC N.º 693/05 � FERNANDO MANUEL FERREIRA GOMES 

 

14. REQ. N.º 1314/10 � PC N.º 428/06 � CIDÁLIA LIBERATO SANTOS 

 

15. REQ. N.º 1384/10 � PC N.º 184/07 � RUI JORGE FERREIRA COELHO 

 

16. REQ. N.º 1521/10 � PC N.º 720/06 � ANA CÉLIA BENTO PEDROSA 

 

17. REQ. N.º 1343/10 � PC N.º 249/08 � BELMIRO JESUS PEREIRA SANTOS 

LISBOA 

 

18. REQ. N.º 2059/09 � PC N.º 667-07 � NATHALIE JEANNETTE BLANDIN 

BALLOUARD 

 

19. REQ. N.º 1786/09 � PC N.º 380/08 � CARLOS MANUEL DUARTE ROLDÃO 

 

20. REQ. N.º 2324/08 � PC N.º 90/04 � JOSÉ DOMINGUES FRANCISCO 

 

21. REVISÃO/ALTERAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO 

DA FÁBRICA DA RESINAGEM. RATIFICAÇÃO. 

 

22. PROPOSTA DE REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E 

APOIO À FAMÍLIA � RECTIFICAÇÃO/CLARIFICAÇÃO 
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23. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A COFAC � 

COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL, 

ENTIDADE TITULAR DO ISDOM � INSTITUTO SUPERIOR D. DINIS E A 

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - RATIFICAÇÃO 

 

24. ANULAÇÃO DE GUIAS DE RECEITA E RESTITUIÇÃO DE VALORES 

COBRADOS INDEVIDAMENTE 

 

25. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE GARAGEM. 

REQUERENTE: ABÍLIO MARTINS SILVÉRIO 

 

26. REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 1.ª FASE: APROVAÇÃO 

DO PROJECTO DE EXECUÇÃO. 

 

27. REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 2.ª FASE � JARDIM 

CENTRAL: APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO. 

 

28. APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO ARRUAMENTO 

PARALELO À ESTRADA DO GUILHERME E DE DUAS INTERSECÇÕES 

GIRATÓRIAS. 

 

29. APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DE DIVERSOS 

ARRUAMENTOS NA VÁRZEA. 

 

30. REAJUSTE DOS LIMITES DAS ÁREAS A CARTOGRAFAR À ESCALA 1/2000 

� ADENDA AO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA GEOGLOBAL, 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, LDA., PARA EXECUÇÃO DE 

CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL E ORTOFOTOCARTOGRAFIA À 

ESCALA 1/2000. 

 

31. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº. 

05/07 (DIRM� � CEDÊNCIA DE TERRENO DE SRº. JÚLIO SALVADOR 

TEMOTIO � RECTIFICAÇÃO 

 

32. RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

33. AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA - RECTIFICAÇÃO 

 

34. REAPRECIAÇÃO DE VALOR DE RENDA APLICADA Á INQUILINA 

CAMARÁRIA: LAURA MARIA PINHO SILVA SANTOS � RESIDENTE NA 

PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 2 1º DTO, CASAL DE MALTA, POR 

MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

 

35. ACORDO REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA CAMARÁRIA: 

LAURA MARIA PINHO SILVA SANTOS � RESIDENTE NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 2 1ºDTO, CASAL DE MALTA. 

 

36. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: MARIA ALICE SILVA PEREIRA 
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37. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO BLOCO 32 1.º 

B, CASAL DE MALTA, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MOREIRA. 

 

38. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

EM ATRASO DA ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO DA ALUNA CAROLINA 

CARAJÓINAS - MARIA JOSÉ SANTOS SIMÕES: ACORDO DE 

REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA. 

 

39. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA � COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

EM ATRASO DA ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO REGINA MARIA 

JOAQUIM LAMEIRAS: ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA 

 

40. ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO DO ESCALÃO DE SUBSÍDIO 

ESCOLAR, ATRIBUÍDO NA 1.ª FASE, A ALGUNS ALUNOS DOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO E GUILHERME 

STEPHENS.  

 

41. APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E OUTROS 

BENS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO 

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

AO SEGUNDO E TERCEIRO PERÍODOS DO ANO LECTIVO 2009/2010 

 

42. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ESCOLAR A ALUNA CARENCIADA 

PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA 

E POSICIONADA NO ESCALÃO B: IARA SOFIA MATIAS DUARTE 

 

43. RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO DE 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NAS ESCOLAS DO 

1º CEB DO CONCELHO A ESTABELECER COM AGRUPAMENTOS � 

APROVAÇÃO DO GUIÃO DO ACORDO 

 

44. ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

45. PROPOSTA DE DOAÇÃO À CASA-MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA DE UM 

CONJUNTO DE BENS DOCUMENTAIS E ARTÍSTICOS POR PARTE DO SR. 

CARLOS JOSÉ GOMES VIEIRA. 

 

46. APOIO AO PINHAL DAS ARTES 2010 DA SAMP 

 

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

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de um assunto não incluído na ordem 

do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, pelo que o mesmo será apreciado 

após a votação dos assuntos que constituem a ordem do dia.  
 
 

 O Sr. Vereador Dr. António Santos lembrou José Saramago, realçando o homem e o 

grande escritor que foi e que continuará sempre vivo na memória de todos através da 

sua obra.  
 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira subscreveu as palavras do Dr. António Santos, 
referindo que José Saramago é uma figura incontornável da nossa cultura, era do P.C.P. 

mas podia ser de outro partido, pois o que está em causa é o homem e a sua obra. 
 

O Sr. Presidente e os restantes membros do executivo também subscreveram as 

palavras que foram ditas a propósito do falecimento de José Saramago. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira perguntou porque razão a Escola da Fonte Santa não 

tem internet. 
 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira informou que as escolas do 1.º ciclo têm 

internet e o pré-escolar não tem, mas que se aguarda o decorrer de um procedimento 

para colocar o wireless em todas as escolas.  
 
 

 O Sr. Presidente informou que recebeu ontem os inspectores da IGF que fizeram a 
inspecção à Câmara Municipal em 2008 e também em 2009, aguardando agora o 

relatório final. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. António Santos solicitou, se houver hipótese, que seja feito um 

apanhado dos subsídios atribuídos às colectividades no ano de 2009, e de Janeiro até à 

presente data, de modo a poder avaliar a percentagem do seu peso no orçamento. 
 
 

 Reuniões nos meses de Julho e Agosto - tal como já tinha sido abordado em anterior 

reunião, a periodicidade das reuniões ordinárias da Câmara Municipal foi alterada 

durante o período de Verão, nomeadamente nos meses de Julho e Agosto, pelo que: 
 

 no mês de Julho efectuar-se-ão duas reuniões ordinárias, a realizar nos dias 15 e 

29, pelas 14:30 horas; 
 no mês de Agosto efectuar-se-á apenas uma reunião ordinária, a realizar no dia 

12, pelas 14:30 horas; 
 no mês de Setembro as reuniões ordinárias retomarão a sua periodicidade 

quinzenal, realizando-se a primeira desse mês no dia 2, pelas 14:30 horas. 
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1 - REQ. N.º 581/09 � PC N.º 373/08 � SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA. 
 
 
 

494 - Presente Processo de Loteamento Urbano n.º 248/1998, referente à Operação de 

Loteamento com Obras de Urbanização, levada a efeito no lugar do Lameirão, Embra, 

Freguesia da Marinha Grande, ao abrigo do Alvará de Loteamento n.º 04/2000, emitido em 

16/05/2000. 
 
Presente Processo n.º 150/2007, referente à alteração dos parâmetros associados aos Lotes 4 e 5 

da referida Operação de Loteamento, aprovada por Deliberação tomada em Reunião de Câmara 

realizada em 31/05/2007. 
 
Presente requerimento a solicitar a alteração do referido loteamento, a incidir nos lotes 

constituídos com os números 6, 7, 8, 9, 10 e 11, visando a eliminação dos lotes 10 e 11 e a 

transferência das suas áreas para os Lotes 6, 7, 8 e 9, passando estes designar-se de Lote 6A, 
Lote 7A, Lote 8A e Lote 9A. 
 
Presente Deliberação Camarária datada de 18/02/2010, pela qual a Câmara deliberou sujeitar a 

discussão pública o pedido de Alteração do Loteamento Urbano titulado pelo Alvará n.º 

04/2000, em cumprimento do disposto no artigo 27.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. 
 
Presente Aviso n.º 7594/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 73, de 15 de 

Abril de 2010, pelo qual foi publicitada a pretensão requerida, não tendo sido apresentadas 

quaisquer reclamações, observações ou sugestões à referida alteração. 
 
Presente informação técnica dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão, garantindo que 
se encontram reunidas as condições para que a mesma possa ser submetida a deliberação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a alteração à licença da Operação de Loteamento Urbano 

titulada pelo Alvará n.º 04/2000, referente ao prédio sito no lugar de Lameirão, Embra, 

Freguesia de Marinha Grande, requerida por Simões Silva & Filhos, Lda, incidindo nos 

lotes constituídos com os números 6, 7, 8, 9, 10 e 11, eliminando-se os lotes 10 e 11 e 

transferindo-se as suas áreas para os Lotes 6, 7, 8 e 9, passando estes designar-se de Lote 

6A, Lote 7A, Lote 8A e Lote 9A. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 

2 - REQ. N.º 1950/09 � PC N.º 577-09 � SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA. 
 
 
495 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de Construção de Edifício 

Habitacional e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua das 

Cavadinhas, Tojeira de Picassinos, Freguesia de Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou informar ser viável a construção requerida nos moldes apresentados, 

sendo que, em eventual pedido de licenciamento, nos termos agora propostos, o mesmo 

ficará sujeito aos seguintes condicionalismos: 

 

1. Cumprimento dos parâmetros urbanísticos definidos no Regulamento do Plano 

Director Municipal da Marinha Grande, bem como de todas as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Regulamento Municipal das Edificações 

Urbanas, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas o Regulamento de 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios e as Normas Técnicas de Construção e 

Acessibilidade anexas ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08 e ainda a Portaria n.º 

216-B/2008, de 03/03, no que respeita aos parâmetros de dimensionamento das infra-

estruturas viárias, equipamentos e áreas destinadas à implantação de espaços verdes 

e de utilização colectiva, caso sejam previstas; 

2. Requalificação da rede viária incluindo a remodelação do pavimento da totalidade da 

faixa de rodagem no troço da Rua das Cavadinhas, compreendido entre o limite da 

propriedade a nordeste e a Rua dos Poços, por via da construção de infra-estruturas 

subterrâneas, bem como de sinalização horizontal e vertical, sendo relevante a 

consulta aos serviços da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, quanto ao 

enquadramento da proposta com o estudo de alinhamento para a Rua das 

Cavadinhas a desenvolver pelos respectivos serviços, devendo prever a relocalização 

do acesso viário ao prédio para uma zona mais central, de forma a melhor as 

condições de visibilidade de entrada e saída das respectivas viaturas.   

3. Aquando do dimensionamento da rede de abastecimento de água deverá ser 

consultada a Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais, sobre a eventual 

necessidade de substituição da conduta existente na zona contígua ao prédio, devendo 

prever-se solução de drenagem gravítica das águas residuais domésticas, para o 

colector público mais próximo. 

4. Apresentação de processo autónomo relativo ao licenciamento das infra-estruturas 

públicas a executar, contemplando nomeadamente rede eléctrica e iluminação pública 

da zona em estudo, telecomunicações e rede de gás compatibilizados com as redes 

existentes, bem como rede de drenagem de águas residuais pluviais, prevendo a 

drenagem gravítica das águas escoadas para o colector pluvial mais próximo. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, o deferimento do eventual processo de 

licenciamento a apresentar, ficará condicionado ao deferimento do respectivo processo 

respeitante às obras de urbanização referidas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 

3 - REQ. N.º 1309/10 � PC N.º 130/09 � JOHN SNAPE 
 
 
496 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de Construção de Edifício 

destinado a Equipamento de Apoio social � Lar de Idosos, a levar a efeito em dois prédios 

(rústico e urbano) localizados na Rua Álvaro Ferreira da Silva, Casal Galego (Lameira da 

Embra), Freguesia de Marinha Grande. 
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Presente parecer favorável emitido pelo Centro Distrital de Leiria do Instituto da Segurança 

Social, I.P., transcrevendo-se a sua conclusão: 
�� 
Conclusão: 

Face ao exposto parece ser viável o local proposto, e na generalidade, também o programa, para a construção de 

raiz de um edifício onde se pretende desenvolver a resposta social de lar para uma lotação próxima dos 40 idosos. 

Este parecer não dispensa a apresentação, para avaliação dos serviços do ISS, I.P., do necessário projecto de 

arquitectura. 

�� 

 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou informar ser viável a construção requerida nos moldes apresentados, 

sendo que, em eventual pedido de licenciamento, nos termos agora propostos, o projecto 

de arquitectura ficará condicionado à verificação dos seguintes pontos: 

1. Cumprimento de todos as normas legais e regulamentares aplicáveis ao tipo de 

estabelecimento. 

2. Garantia dos parâmetros urbanísticos aplicáveis nos termos do Regulamento do 

Plano Director Municipal da Marinha Grande, nomeadamente no que se refere à 

cércea dominante e número de lugares de estacionamento no interior do prédio, na 

proporção de 1 lugar por cada 50m2 de área coberta para serviços. 

3. Previsão de separação do domínio público/privado por meio de barreira física (muros 

de vedação, portão, zonas verdes, ou outra) com eventual diferenciação ao nível dos 

pavimentos, passeios com a largura de 2,25m, a executar em calçada miúda de 

calcário e gares de estacionamento com uma largura mínima de 2,50m, a executar em 

calçada grossa de calcário. 

4. Garantia do número mínimo de lugares de estacionamento adaptados a pessoas com 

mobilidade condicionada, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 

08/08. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, em sede de licenciamento da operação 

urbanística, deverão ser apresentados quatro exemplares do Projecto de Arquitectura 

para consulta às entidades externas, que deverão pronunciar-se no âmbito do disposto no 

art. 8.º do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14/03, bem como Projecto de Segurança Contra 

Incêndios aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
4 - REQ. N.º 1168/10 � PC N.º 185/09 � FAMOPLA � FÁBRICA PORTUGUESA DE 

MOLDES PARA PLÁSTICOS, S.A. 
 
 
497 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1066/72, em nome da Famopla � Fábrica 

Portuguesa de Moldes para Plásticos, Lda., relativo à obra de Ampliação de Barracão, aprovado 

por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 27/02/1973, à qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 189/73, de 09/03. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 1887/78, em nome da Famopla � Fábrica Portuguesa 

de Moldes para Plásticos, Lda., relativo à obra de Ampliação de Instalações, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 23/01/1979, à qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 7/80, de 02/01. 
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Presente Processo de Licenciamento n.º 942/81, em nome da Famopla � Fábrica Portuguesa de 

Moldes para Plásticos, Lda., relativo à obra de Construção de Cabine e Barracão, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 08/09/1981, à qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 311/83, de 12/04. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 1647/95, em nome de Plexlar � Plásticos e Artigos 
Domésticos, Lda., relativo à obra de Alteração de Instalações Fabris, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 04/04/1996, caducado por falta de apresentação 

dos Projectos das Especialidades. 
 

Presente Projecto de Arquitectura referente à Legalização da Alteração de Edifício Industrial 

existente, localizado na Rua da Estação, Lugar da Benta, Freguesia de Marinha Grande, 

instruído com o respectivo comprovativo do Pedido de Autorização de Alteração, apresentado 

junto da Direcção Regional da Economia do Centro do Ministério da Economia, da Inovação e 

do Desenvolvimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29/10. 
 
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 de Arquitectura 
e das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações requeridas, por se verificar que as mesmas 

continuam a garantir os pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial.  

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/alteração), apresentando para o efeito os elementos instrutórios 

necessários.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
5 - REQ. N.º 2432/08 � PC N.º 274/08 � NUNO PAULO FRUTUOSO LOPES 
 
 
498 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, Garagem, Telheiro e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano 

localizado na Rua da Paz, Garcia, Freguesia de Marianha Grande. 
 

Presente informação técnica dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com normas 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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. 

2. Apresentação em igual período de: 

a) Planta de Implantação à escala 1/200, desenhada sobre levantamento topográfico, 

com delimitação e menção das áreas inicial e final do prédio objecto da presente 

pretensão, confrontações do mesmo, área de cedência ao domínio público, inclusão 

de cotas altimétricas propostas, cotas relativamente ao espaço público existente e 

futuro, representação da localização do contador de água, receptáculo postal, 

previsão de execução de passeio com a largura de 2,25m sendo o seu alinhamento 

definido no local pelos serviços respectivos da Câmara e localização de fossa 

estanque dimensionada para um despejo máximo quinzenal, face à ausência de 

infra-estrutura de rede de saneamento doméstico, prevendo ainda a futura ligação 

à rede de saneamento pública; 

b) Termos de Responsabilidade subscritos pelo autor e coordenador de projecto, 

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

referindo o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à referida 

pretensão, designadamente o Regulamento do Plano Director Municipal, o 

Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, o Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas e o Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08. 

3. 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. 

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

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

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. 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 art. 25.º do Regulamento 

Municipal da Edificação e Urbanização em vigor, ��Toda e qualquer edificação destinada 

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

fronteira ao espaço público confinante, seja superior a 30m.�, é considerada geradora de 

um impacte semelhante a uma operação de loteamento. 
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Assim, nos termos do n.º 5 do art. 57.º, conjugado com os artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/07, 

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

públicos e equipamentos de utilização colectiva, o proprietário ficará obrigado ao 

pagamento de uma compensação ao município, calculada nos termos do disposto no art. 

127.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização em vigor. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
6 - REQ. N.º 1519/10 � PC N.º 218/09 � GERMANO DUARTE PEDRO 
 
 
499 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra Construção de um Edifício destinado 

a Haitação Unifamiliar incluindo a demolição de edificações existentes, a levar a efeito num 

prédio urbano localizado na Rua Campos do Liz, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Presente informação técnica 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 

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. 

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 com a largura de 1,60 e pavimentação da zona envolvente do arruamento 

confinante ao prédio, face à área de cedência proposta para alargamento. 

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). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
7 - REQ. N.º 3087/09 � PC N.º 102/09 � OLGA MARIA MARTINS GOMES DA SILVA 
 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 24/06/2010 

Acta n.º 17 

 

 13 

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

Haitacional e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Estrada do 

Fagundo, Fagundo, Freguesia de Marianha Grande. 
 
Presente informação técnica 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 

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. 

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 com a largura de 2,25m e pavimentação da zona envolvente dos arruamentos 

confinantes ao prédio, face à área de cedência proposta para alargamento. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
8 - REQ. N.º 1272/10 � PC N.º 78/08 � ANTÓNIO AIRES RAMOS FERRAZ 
 
 
501 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação, Anexos e Muros de Vedação, composto por dois fogos), a levar a efeito na Rua 42, 

Trutas, Freguesia de Marianha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Obras de 

Construção n.º 5/10, de 12/01. 
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Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, dispondo 

de informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações requeridas, aptas a 
merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

seis meses a contar da data de notificação, dos 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
9 - REQ. N.º 1747/09 � PC N.º 776/01 � MATIAS � INDÚSTRIA DE MOLDES E 

PLÁSTICOS, LDA. 
 
 
502 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Instalações Fabris, 

levada a efeito num prédio rústico localizado na Estrada dos Guilhermes, Casal da Lebre, 

Freguesia de Marianha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Obras de Construção 

inicial n.º 622/02, de 14/08. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura aprovado, decorrente das 

desconformidades detectadas em sede de vistoria realizada em 13/05/2009, dispondo de 
informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações requeridas, 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 pedido de alteração de ramal de água e instalação de marco de água, 

junto dos serviços da Secção Administrativa de Água e Saneamento. 

2. Execução da rede de água de acordo com o projecto aprovado, por forma a que a 

derivação para a rede de incêndios seja feita a jusante do contador. 

3. 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. 
 
 
 
10 - REQ. N.º 1028/10 � PC N.º 85/10 � JUSTINO NAZARÉ 
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503 - Presente Processo de Licenciamento n.º 456/79, relativo à obra de Construção de Edifício 

de Habitação e Comércio, levada a efeito Rua Professor Alberto Nery Capucho, Freguesia de 
Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 759/80, de 09/07 e 

Licença de Utilização n.º 71/83, de 25/07.  
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura aprovado, dispondo de 
informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas a 

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

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

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

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

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

60/2007, de 04/09. 

2. Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial da terceira fracção de que é 

proprietário o requerente, de forma a verificar a legitimidade correspondente a uma 

maioria de 2/3 do valor total do prédio, para proceder a alterações das partes comuns 

do prédio. 

3. Peças gráficas representativas do Esquema de Ventilação das Instalações Sanitárias. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
11 - REQ. N.º 1296/10 � PC N.º 228/09 � RUTE MORAIS ISASCA MARTINS 
 
 
504 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1697/82, referente à obra de Construção de uma 

Moradia, levada a efeito no Lugar de Pedrulheira, Picassinos, Freguesia de Marianha Grande, à 

qual foi atribuído Alvará de Licença de Obras de Construção inicial n.º 770/83, de 29/09. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Especialidades inicialmente 

aprovados (legalização de alterações/ampliação), dispondo de informações técnicas dos 

serviços que atestam estarem as alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, 

deverá, no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo 

alvará (legalização de alterações/ampliação), apresentando para o efeito os elementos 

instrutórios necessários.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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12 - REQ. N.º 1249/10 � PC N.º 180/09 � CARLOS JESUINO FORTUNATO SOUSA 
 

 

505 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Habitação incluindo 

a demolição de edificação existente, localizada na Rua das Gaivotas, Praia da Vieira, Freguesia 

de Vieira de Leiria, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 21/01/2010. 
 
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. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

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

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

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

3. Aquando do 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.  

 

Deliberou ainda informar o requerente, 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. 41.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
13 - REQ. N.º 1364/10 � PC N.º 693/05 � FERNANDO MANUEL FERREIRA GOMES 
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506 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia, 

Garagem e Muros de Vedação, levada a efeito no Lote 75 do Loteamento Urbano localizado 

em Gaeiras, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Obras de 

Construção n.º 259/06, de 30/08. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Especialidades inicialmente 
aprovados, decorrentes das alterações introduzidas no decorrer da realização da obra, 

aprovados por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 01/04/2010, com os 

seguintes condicionalismos: 
�� 

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

deferir as referidas alterações, com o condicionalismo da apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar 

da data da notificação, dos seguintes elementos: 

 

1. Termo de Responsabilidade subscrito pelo técnico autor do Projecto de Arquitectura, enunciando, 

cumulativamente, o cumprimento de todas as prescrições contidas no alvará e regulamento do alvará de 

loteamento vigente sobre o lote em apreço. 

2. Plantas dos diversos pisos, à escala 1/100, prevendo, cumulativamente, a menção da área e uso dos 

compartimentos, nos termos previstos no art. 10.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas e N.º 

11 da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09. 

3. Projecto de Rede de Gás aprovado por entidade licenciadora competente. 

�� 

 

Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem cumpridos os 

condicionalismos impostos na Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

01/04/2010. 
 
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. 
 
 
 
14 - REQ. N.º 1314/10 � PC N.º 428/06 � CIDÁLIA LIBERATO SANTOS 

 

 

507 - 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 das 

Laranjeiras, Pero Neto, 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 29/09/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de cópia dos elementos anexados ao requerimento n.º 1314/10, de 27/05, 

de acordo com o previsto na alínea g) do ponto 1 do art. 77.º do Regulamento n.º 

449/2010, de 14/05. 

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

consequência da realização da obra. 

3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, deverá, 

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 

15 - REQ. N.º 1384/10 � PC N.º 184/07 � RUI JORGE FERREIRA COELHO 
 

 

508 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito no Lote 79 do Loteamento Urbano localizada 

na Quinta de Valdreanes, Portela, Freguesia de Marinha Grande (Alvará de Loteamento n.º 
12/99), dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro 
do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e ordenamento do Território datado de 09/10/2009. 
 
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 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. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Execução de sistema de retenção ou reaproveitamento das águas pluviais, de forma a 

minimizar ou de retardar o caudal a introduzir no sistema público de drenagem de 

águas pluviais, conforme previsto no ponto 1 do art. 48.º do Regulamento n.º 449/2010, 

de 17/05.  

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

consequência da realização da obra. 

3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, deverá, 

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
16 - REQ. N.º 1521/10 � PC N.º 720/06 � ANA CÉLIA BENTO PEDROSA 

 

 

509 - 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 em Valeira, 

Boco, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 27/05/2010. 
 
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. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas condições estabelecidas na licença emitida pelas Estradas de Portigal, 

S.A., sendo que os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a 

altura de 1,80m, contados a partir da cota natural do terreno. 
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2. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

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

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

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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. 
 
 
 
17 - REQ. N.º 1343/10 � PC N.º 249/08 � BELMIRO JESUS PEREIRA SANTOS LISBOA 

 

 

510 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Espaço Comercial 

com vista à Instalação de um Gabinete de Estética, localizado na Rua Dr. Pedro Viana, Bloco A 
� Fracção B � Rés-do-chão direito, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 

Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

26/11/2010. 
 
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. Dar cumprimento ao parecer favorável condicionado emitido pela Autoridade de 

Saúde Concelhia da Marinha Grande, que se transcreve: 
�� 
Observações: 

1. Todos os compartimentos que não sejam dotados de ventilação natural, devem ter instalados meios que 

assegurem a renovação forçada do ar; 

2. Dotar de armários individuais, tantos quantos os funcionários. 

�� 

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 
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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, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários.  

 

Deliberou ainda informar o requerente que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 259/07, de 17/07, 

deverá proceder à entrega de Declaração Prévia antes do pedido de emissão do Alvará de 

Autorização de Utilização, ou em simultâneo com o mesmo, dado tratar-se de um 

condicionalismo à respectiva emissão, nos termos do n.º 3 do art. 3.º do referido diploma 

legal. A Declaração Prévia entregue nestes termos não constitui título válido para a 

imediata abertura do estabelecimento, já que tal só poderá ocorrer, após emissão do 

alvará, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 4.º do mesmo diploma legal.   

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
18 - REQ. N.º 2059/09 � PC N.º 667-07 � NATHALIE JEANNETTE BLANDIN 

BALLOUARD 
 
 
511 - Presente Processo de Licenciamento n.º 2962/68 referente à Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito num prédio localizado na Rua das Flores, Picassinos, Freguesia de 

Marinha Grande e Processo de Licenciamento n.º 327/71 referente a alterações à edificação, à 

qual foi atribuído Alvará de Construção n.º 33/71, de 07/06, tendo obtido Licença de Utilização 

n.º 26/71. 
 
Presente pedido de emissão de Certidão de Destaque, a incidir sobre o referido prédio, nos 

termos previstos no n.º 4 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, inscrito como prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 10136, com a área total de 

13.600m2 (Área Coberta: 255m2; Área Descoberta: 13345m2), a confrontar a Norte com 

terrenos da companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses e outros, a Sul com a Rua do 
Aqueduto, a Nascente com Nathalie Jeannette e a Poente com Rua da Primavera, localizado em 
Picassinos, Freguesia da Marinha Grande.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem preenchidos os requisitos 
legais necessários ao deferimento da Operação de Destaque requerida, bem como à emissão da 

respectiva Certidão comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a Operação de Destaque em 

referência, por se encontrarem reunidas as condições expressas no n.º 4 do artigo 6.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, sendo que na respectiva certidão de destaque a emitir para efeitos de registo 

predial, nos termos do n.º 9 daquele diploma, deverá constar: 

1. Inscrição do ónus de não fraccionamento das parcelas resultantes do destaque, por um 

período de 10 anos contados da data do destaque, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do artigo 
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6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 04/06, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de construção 

nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção de 5.760m2, admissível para a parcela 

remanescente, face à aplicação do Índice de Construção Bruto de 0,6 definido para o 

local, sobre uma área de terreno de 9.600m2, nos termos do disposto no n.º 8 do art. 

5.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 

19 - REQ. N.º 1786/09 � PC N.º 380/08 � CARLOS MANUEL DUARTE ROLDÃO 

 
 
512 - Presente Pedido de Licenciamento relativo à obra de Alteração e Ampliação de uma 

Moradia existente, localizada na Av.ª 1.º de Maio, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de 

pareceres técnicos dos serviços desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 1779/09, de 

16/11. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do art. 

24.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, designadamente por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

a) Artigo 12.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, ao não proceder à 

menção dos antecedentes camarários das construções anexas ou na sua falta, à 

instrução de pedido de licenciamento dos mesmos, nos termos da legislação em 

vigor; 

b) Ausência de pelo menos um percurso designado de acessível, que proporcione o 

acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade condicionada, entre a via 

pública e o local de entrada/saída, nos termos do n.º 2.1.1 da secção 2.1 do capítulo 2 

do Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08; 

c) Ausência de Memória Descritiva e Justificativa elaborada de acordo com as alíneas 

b) e e) do n.º 4 do art. 11.º da Portaria n.º 232/08, de 11/03. 

2. A obra ser ��susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a sua 

adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens��, face à proposta de 

manutenção da fachada existente junto da Av. 1.º de Maio, fora do alinhamento da 

edificação existente a Norte. O recuo da fachada principal para o alinhamento da 

fachada da referida moradia, contribuiria para a melhoria das condições de 

visibilidade em termos de circulação automóvel, junto do cruzamento entre a Av. 1.º de 

Maio e a Av. Eng. Arala Pinto. 

 

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

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

Ofício n.º 1779/09, de 16/11, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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20 - REQ. N.º 2324/08 � PC N.º 90/04 � JOSÉ DOMINGUES FRANCISCO 
 
 
513 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional, a 

levar a efeito num prédio urbano localizado em Almoinhas, Freguesia de Marinha Grande, 

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

realizada em 13/12/2007. 
 
Presentes Projectos das Especialidades dispondo de informações técnicas dos serviços, 

referindo a desconformidade da pretensão com normas legais e regulamentares aplicáveis, bem 

como a deficiente instrução dos mesmos, tendo sido comunicadas através dos Ofícios n.
os 

1652/08, de 29/09 e 727/09, de 08/05. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou declarar deserto o procedimento, nos termos do previsto no artigo 

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

seis meses, sem que até à data o requerente tenha apresentado os elementos anteriormente 

solicitados, mencionados nos Ofícios n.
os

 1652/08, de 29/09 e 727/09, de 08/05. 

 

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

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

Ofício n.º 1121/09, de 09/07, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o objecto do procedimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 



 
 
Nesta altura, quando eram 16:30 horas, foi efectuada uma pausa na reunião, tendo a mesma 
sido retomada pelas 17:00 horas, com a continuação da ordem do dia. 
 
 



 
 
 
21 - REVISÃO/ALTERAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO 

DA FÁBRICA DA RESINAGEM. RATIFICAÇÃO. 

 
 
514 - Através de deliberação camarária, de 18 de Março de 2010, foi adjudicada a 

revisão/alteração do projecto identificado em epígrafe, ficando estabelecidas as condições de 

execução do contrato a celebrar. 
 
Por despacho, de 12 de Abril, foi aprovada a minuta do contrato, em conformidade com acto de 
delegação de competências para esse efeito conferida ao Presidente desta Câmara Municipal. 
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O contrato, por contingências de diversa ordem, apenas foi celebrado em 26 de Maio, tendo, 
por este facto, sido necessária efectivar algumas alterações que carecem de aprovação 

camarária. O decurso dos prazos, inicialmente previstos, e a data limite para a entrega do 

projecto de execução, a tempo de ser submetido no prazo improrrogável estipulado para as 

candidaturas no âmbito do Contrato de financiamento das parcerias para a regeneração urbana, 

impôs a adequação de duas condições iniciais à nova realidade temporal. Estão aqui em causa, 

o faseamento dos pagamentos e a atribuição ao adjudicatário de responsabilidades em sede de 

obtenção de pareceres externos. Entre a data da assinatura do contrato � 26 de Maio � e a data 
imperativa de entrega do projecto de execução � 30 de Junho - , medeia pouco mais de um mês 

de calendário. A fixação de um prazo de apenas 35 dias tem o efeito directo de impedir a 

atribuição ao adjudicatário da responsabilidade de obtenção dos pareceres externos necessários 

e também veda a aplicação das condições de pagamento inicialmente definidas que tinham por 

referência um período de três meses e não de apenas 35 dias. 
 
As alterações identificadas asseguram devidamente o interesse público a cargo deste Município 

e não afectam posições jurídicas subjectivas de terceiros, além de criarem condições para o 

acesso ao financiamento aprovado no âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana, que de 

outro modo não seria conseguido. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 64.º, 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, o artigo 

18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, os artigos 36.º, n.º 1 e 98.º, 

do Código dos Contratos Públicos, e o artigo 137.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, delibera ratificar a cláusula 3.ª, alínea e), com o seguinte teor: 

�Obrigação de fornecer ao contraente público os elementos de projecto necessários à 

obtenção de todos os pareceres das entidades externas a que legalmente a execução da 

obra se encontra adstrita� e a cláusula 14.ª com o seguinte teor: �A restante parte do 

preço contratual vence-se nos seguintes termos: 25 % na data de celebração do contrato; 

25 % no trigésimo dia de execução do contrato; e 50 % no termo de execução do contrato, 

com a entrega, em formato de papel e electrónico, do projecto de execução integral, 

acompanhado de todos os pareceres externos favoráveis legalmente exigidos.�, ambas as 

cláusulas fazem parte do contrato que tem por objecto a revisão/alteração do projecto de 

reabilitação do Edifício da Fábrica da Resinagem, e a sua ratificação produz efeitos 

reportados a 26 de Maio de 2010. 

 

Mais delibera rectificar a cláusula 14.ª do mesmo contrato, nos seguintes termos: onde se 

lê �no termo de execução do contrato� deve ler-se �no termo de execução do projecto�, na 

medida em que o termo de execução do contrato apenas ocorrerá com a conclusão da 

empreitada e os honorários devidos pela execução do projecto devem ser pagos na 

sequência da prestação do serviço. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

 

22 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À 

FAMÍLIA � RECTIFICAÇÃO/CLARIFICAÇÃO 
 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 24/06/2010 

Acta n.º 17 

 

 25 

515 - Na reunião de Câmara Municipal de 16 de Junho de 2010 foi tomada uma deliberação 

camarária a aprovar a proposta de regulamento de incentivo à Natalidade e de apoio às famílias 

do concelho da Marinha. 
 
Na referida reunião a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de regulamento e enviar 

a mesma para aprovação da Assembleia Municipal. 
  
Considerando que a clausula 4ª parece conter algumas imprecisões que necessitam de 
clarificação. 
 
Considerando que a Assembleia Municipal terá a sua sessão dia 25 de Junho e que é possível 

fazer chegar ainda esta clarificação. 
 
Considerando que atento o disposto no n.º 1 do art.º 148.º do Código do Procedimento 

Administrativo, os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 

administrativo, quando manifestos, podem ser rectificados, a todo o tempo, pelos órgãos 

competentes para a revogação do acto, e que existiu um erro material passível de ser sanado. 
  
A Câmara Municipal delibera rectificar parte do teor da sua deliberação de 16 de Junho 

de 2010 e onde se lê: 

 
ARTIGO 4.º 

Valor do Incentivo 

 

O valor do subsídio a atribuir varia entre 500,00 (quinhentos euros) e 700,00 (setecentos 

euros) por cada criança, nos moldes seguintes: 

 

a) Valor de 700,00 euros (duas prestações de 350,00 euros) para agregados familiares 

com rendimentos iguais ou inferiores a 2 (dois) salários mínimos nacionais (SMN�s) 

nos pedidos instruídos com base na alínea a) do nº 3 do artigo 2º; 

 

b) Valor de 500,00 euros (duas prestações de 250,00 euros) para agregados familiares 

com rendimentos iguais ou inferiores a 1 (um) salário mínimo nacional (SMN) nos 

pedidos instruídos com base na alínea b) do nº 3 do artigo 2º. 

 
deve passar a ler-se: 

 
ARTIGO 4.º 

Valor do Incentivo 

 
O valor do subsídio a atribuir varia entre 500,00 (quinhentos euros) e 700,00 (setecentos euros) 

por cada criança, nos moldes seguintes: 
 

a) pedidos instruídos com base na alínea a) do nº 3 do artigo 2º (2 progenitores) 
 

- Valor de 700,00 euros (duas prestações de 350,00 euros) para agregados familiares com 

rendimentos iguais ou inferiores a 2 (dois) salários mínimos nacionais (SMN�s) 
- Valor de 500,00 euros (duas prestações de 250,00 euros) para agregados familiares com 

rendimentos superiores a 2 (dois) salários mínimos nacionais (SMN�s) 
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b) pedidos instruídos com base na alínea b) do nº 3 do artigo 2º (1 progenitor) 
 

- Valor de 700,00 euros (duas prestações de 350,00 euros) para agregados familiares com 

rendimentos iguais ou inferiores a 1 (um) salário mínimo nacional (SMN) 
- Valor de 500,00 euros (duas prestações de 250,00 euros) para agregados familiares com 

rendimentos superiores a 1 (um) salário mínimo nacional (SMN) 
   
A presente deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos 

Srs. Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira, pelas razões invocadas na 

anterior deliberação. 
 

 

 

23 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A COFAC � 

COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL, ENTIDADE 

TITULAR DO ISDOM � INSTITUTO SUPERIOR D. DINIS E A CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - RATIFICAÇÃO 

 
 
516 - No âmbito das comemorações do aniversário do ISDOM � Instituto Superior D. Dinis, e 
tendo como objectivo o estreitamento de relações entre a Câmara Municipal da Marinha 
Grande e aquele Instituto com vista à melhoria das condições e da diversidade de oferta do 

ensino no concelho, foi estabelecido o Protocolo de Colaboração que se anexa (Anexo 1) e cujo 
conteúdo se dá por reproduzido. 
 
Tendo em conta que: 
 
- nos termos do art.º 64.º, n.º 4, alínea b) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal �apoiar ou 

comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de 

natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra�; 

- o protocolo celebrado entre as duas entidades estabelece formas de colaboração que visam a 

prossecução do interesse municipal no campo do ensino; 
 
A Câmara Municipal delibera ratificar o Protocolo de Cooperação que foi celebrado com 

a COFAC � Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL, entidade titular do 

ISDOM � Instituto Superior D. Dinis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

 

24 - ANULAÇÃO DE GUIAS DE RECEITA E RESTITUIÇÃO DE VALORES 

COBRADOS INDEVIDAMENTE 
 
 
517 - A Secção de Taxas e Licenças procedeu à emissão indevida das guias de receita a seguir 

identificadas pelos factos abaixo descritos, pelo que propomos a sua anulação: 
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 Emissão em duplicado da guia de receita nº 5413/2, emitida em 14/05/2010 no valor de 

4,74 �, em nome de Maria Regina Ferreira Catarro Isidoro, relativa a um pedido de 

embelezamento de uma sepultura temporária no Cemitério de Casal Galego; 
 Emissão indevida: Aquando do encerramento do Mercado no Edifício da Resinagem, 

foi autorizado verbalmente ao Sr. José dos Santos Ai, concessionário da loja nº 2, a 

ocupação do espaço com uma arca frigorífica, continuando desta forma a pagar a renda 

devida. Quando o concessionário deixou de utilizar a referida loja, os serviços não 

foram informados, tendo continuado a facturar indevidamente a renda relativa à sua 

utilização. Por este motivo solicita-se a anulação das guias de receita nºs 1665/2 de 03-
02-2009; 2709/2 de 05-03-2009; 3660/2 de 06-04-2009; 4264/2 de 04-05-2009; 5687/2 
de 05-06-2009; 6246/2 de 01-07-2009; 7639/2 de 10-08-2010; 8141/2 de 01-09-2009; 
8959/2 de 02-10-2009; 10207/2 de 11-11-2009 e 10848/2 de 04-12-2009 em nome de 
José dos Santos Ai, no valor de 19,70 � cada.  

 Desistência dos pedidos: a guia de receita nº 1290/2 emitida em 29-01-2009, no valor de 
250,00 �, em nome de Maria Alice Ferreira Tarrafa e a guia de receita nº 3094/2 emitida 

em 23-03-2010, no valor de 250,00 �, em nome de Natalina Alves da Silva, relativas à 

concessão de ossários no cemitério de Casal Galego, atendendo a que as requerentes 

apresentaram requerimentos com registos de entrada o nº 7043 de 27-05-2010 e 4877 de 
12-04-2010, respectivamente, a desistir dos pedidos de concessão. 

 Incorrecção de valor das taxas cobradas: os valores correspondentes à guia de receita nº 

4035/2 em nome de José da Cruz Ferreira, relativos às taxas por serviço de metrologia 

executado em 03-05-2010 estão incorrectos, a saber: 
- Na taxa de deslocação foram cobrados indevidamente 13,13 � quando 

deveriam ter sido cobrados 8,46 �; 
- Na taxa de serviço foram cobrados 21,48� quando deveriam ter sido cobrados 

10,74 �; 
- Na taxa que é devida ao IPQ foram cobrados 3,84 � quando deveriam ter sido 

cobrados 2,13 �. 
 
Pelo exposto, propõe-se o seguinte: 

- A anulação das guias de receita acima referenciadas uma vez que a receita não é 

devida e que as guias foram indevidamente emitidas; 
- A restituição da importância cobrada indevidamente ao Sr. José da Cruz Ferreira no 

valor de 17,12 �. 
 

A Câmara delibera anular as guias acima referidas por terem sido emitidas 

indevidamente, bem como proceder à restituição da importância de 17,12 � ao Sr. José da 

Cruz Ferreira. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

 
25 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE GARAGEM. REQUERENTE: 

ABÍLIO MARTINS SILVÉRIO 

 

 

518 - Considerando que no passado dia 2 de Junho de 2010, deu entrada nestes serviços 

camarários o pedido do Senhor Abílio Martins Silvério em que solicita, nos termos do 

estipulado na escritura de compra e venda, celebrada em 05/07/2000, entre o mesmo e esta 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 24/06/2010 

Acta n.º 17 

 

 28 

Câmara Municipal, autorização para poder vender a fracção M, garagem número doze, que faz 

parte de um conjunto de garagens, sito ao Salgueiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
que o seu todo confronta do Norte com Joaquim Pedrosa, do Sul com Bairro Santa Isabel, do 
Nascente com Via Pública e do Poente com Jacinto Rino e outros; 
 
Considerando que a referida escritura prescreve expressamente que a fracção �não pode ser 

vendida ou arrendada independente da moradia, propriedade do segundo outorgante (a saber o 
Senhor Abílio Martins Silvério), salvo motivo justificado aceite pela Câmara Municipal da 

Marinha Grande.� [negrito e sublinhado nosso];  
 

Considerando que ao prever essa cláusula a intenção desta Câmara foi de celebrar um contrato 
de compra e venda com aposição de restrições ao direito de propriedade, consistindo estas na 

inalienabilidade e na impossibilidade de arrendar a garagem, restrições essas que revestem 

natureza obrigacional; 
 

Considerando que essas restrições ao direito de propriedade só podem ser afastadas 

casuisticamente, sendo necessário para o efeito um motivo justificativo aceite por esta Câmara;  

 

Considerando que o carácter excepcional do afastamento das referidas restrições se encontra 

confirmado na deliberação camarária de 15/06/2000 e na escritura de compra e venda, já que 

não considera relevante para o efeito a moradia do comprador originário, o Senhor Abílio 

Martins Silvério; 
 

Considerando que o Senhor Abílio Martins Silvério fundamenta o seu pedido no facto alegado 
de �ter tido graves problemas de saúde que o impedem de conduzir a sua viatura�, não 

tencionando por este motivo fazer uso da referida garagem, bem como de um terceiro lhe ter 
feito uma proposta de compra; 

 
Considerando que não faz prova dos factos invocados; 

 

Considerando que não esclarece as condições de venda da fracção, mormente o valor 

contemplado, e a identificação do comprador com justificativo das suas condições económicas; 
 

Considerando que os elementos em posse desta Câmara são insuficientes para determinar se 
os motivos alegados pelo requerente podem ser considerados como motivo justificado; 

 
Esta Câmara Municipal delibera notificar o requerente para audiência prévia escrita, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para se pronunciar, 
querendo, no prazo de dez dias úteis, sobre o provável indeferimento do pedido apresentado, na 

medida em que os elementos apresentados não permitem determinar a existência de um motivo 

justificativo que fundamente o regime excepcional de afastamento da cláusula de 

inalienabilidade. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
26 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 1.ª FASE: APROVAÇÃO DO 

PROJECTO DE EXECUÇÃO. 
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519 - Presente projecto de execução relativo à Revitalização do Património Stephens � 1.ª Fase, 

desenvolvido pelo Arqt.º Miguel Lopes Figueiredo da DOPU e por gabinete externo no que 

respeita aos projectos de especialidade, nomeadamente Infraestruturas Eléctricas e Redes de 

Drenagem de Águas Residuais e Pluviais. O projecto foi alvo de parecer favorável do 

IGESPAR.  
 
Volume 1 � Arquitectura � Projecto de Execução 

 
01 MEMÓRIA DESCRITIVA  
02 PEÇAS DESENHADAS  

02-01 Planta de Enquadramento  
02-02 Existente � Planta do Piso 0, 1 e Cobertura  
02-03 Existente � Alçados e Cortes  
02-04 Existente � Cortes  
02-05 Proposta � Planta do Piso 0, 1 e Cobertura  
02-06 Proposta � Alçados e Cortes  
02-07 Proposta � Cortes  
02-08 Plano de Demolições � Planta do Piso 0, 1 e Cobertura  
02-09 Plano de Demolições � Alçados e Cortes  
02-10 Plano de Demolições � Cortes  
02-11 Mapa de Acabamentos Interiores � Pavimentos e Paredes  
02-12 Mapa de Acabamentos Interiores � Tectos  
02-13 Sanitários Públicos � Plantas e Alçados  
02-14 Sanitários Serviços Educativos � Plantas e Alçados  
02-15 Escadas E1  
02-16 Escadas E2 e E3  
02-17 Mapa de Vãos Exteriores VE01 a VE15  
02-18 Mapa de Vãos Exteriores VE16 a VE31 e GE01 a GE03  
02-19 Vãos Exteriores VE20 e VE21 � Pormenores  
02-20 Grelhas Exteriores GE01 a GE03 � Pormenores  
02-21 Mapa de Vãos Interiores Vi  
02-22 Vãos Interiores -� Pormenores  
02-23 Balcão BAL01  
02-24 Balcão BAL02  
02-25 

     02-26 
Serviços Educativos � Bancadas B1 
Sinalética 

 

03 MAPA DE QUANTIDADES  
04 MAPA DE MEDIÇÕES  
05 CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS  
06 PLANO DE MOBILIDADE  
07 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM PROJECTO  
08 PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO  

 
A Câmara Municipal, depois de apreciar os elementos referidos, delibera aprovar o 

Projecto de Execução da Revitalização do Património Stephens 1.ª Fase, nos termos dos 

artigos 40.º, n.º 2 e 43.º, ambos do Código dos Contratos Públicos. 

  

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 24/06/2010 

Acta n.º 17 

 

 30 

27 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 2.ª FASE � JARDIM 

CENTRAL: APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO. 

 
 
520 - Presente projecto de execução relativo à Revitalização do Património Stephens � 2.ª Fase 

� Jardim Central, desenvolvido pela arqt.ª paisagista Isabel Alves da DOPU e por gabinete 

externo no que respeita aos projectos de especialidade, nomeadamente Infraestruturas 
Eléctricas e Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais. O projecto foi alvo de parecer 

favorável do IPPAR por despacho da Sr.ª Vice-Presidente datado de 30.10.2006. 
 
O projecto é constituído por 7 Volumes, a saber: 
 
Volume I � Arquitectura Paisagista � Projecto de Execução 

Peças Escritas:  
Memória Descritiva � Projecto de Arquitectura Paisagista 
Anexos da Memória Descritiva � Mobiliário Urbano 
Peças Desenhadas 

01 � Planta de Situação .............................................................................................  (Sem Escala) 
02 � Planta de Localização (Escala 1/2 000) 
03 � Fisiografia (S/ Escala) 
04 � Levantamento Topográfico (Escala / 1/200) 
05 � Enquadramento Histórico (Sem Escala) 
06� Cadastro de Redes ...........................................................................................  (Escala 1/ 200) 
07 � Cadastro EDP (Escala1/200) 
08 � Planta de Remoções e Medidas Cautelares (Escala 1/200) 
09 � Planta de Vermelhos e Amarelos (Escala 1/200) 
10 � Plano Geral (Escala 1/200) 
11 � Planta de Trabalho (Escala 1/200) 
11.A. � Identificação de fases de trabalho (Escala Gráfica) 
12 � Planta de Drenagem do Jardim (Escala 1/200) 
13 � Planta de Modelação (Escala 1/200) 
14 � Plano de Plantação e Sementeiras (Escala 1/200) 
15 � Planta de Rega e Abastecimento de Água (Escala 1/200) 
16 � Planta de Pavimentos e Remates (Escala 1/1000) 
17 � Planta de Pormenorização de pavimentos (Escala 1/20) 
18 � Mobiliário Urbano e Equipamento (Escala 1/1000) 
19 � Plano de Manutenção (Escala 1/200) 
Peças Desenhadas Complementares 
Programa Preliminar 
01 � Zona de Intervenção (Escala 1/250) 
02 � Relações Funcionais (Escala1/250) 
Programa Base 
01 � Critérios e Programa Geral (Escala1/250) 
02 � Distribuição de áreas (Escala1/250) 
03 � Medidas Cautelares (Escala 1/250) 
Estudo Prévio 
01 � Plano Geral o opções construtivas (Escala1/250) 
Anteprojecto 
01 � Plano Geral (Escala 1/250) 
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02 � Proposta de Modelação (Escala 1/250) 
Caderno de Encargos - Condições Técnicas Especiais 
 

Volume II � Infra-Estruturas de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais � Projecto de 

Execução 

 
Peças Escritas: 
Memória Descritiva  
Caderno de Encargos 
Folhas de Cálculo de Dimensionamento 
Peças Desenhadas 

ES 0110/06-01 � Planta da Rede Exterior de Esgotos Domésticos e Águas Pluviais (Escala 
1/200) 
ES 0110/06 �02 � Perfis Longitudinais da Rede de Esgotos Domésticos (Escala Vertical 1/100) 
ES 0110/06 �03 � Perfis Longitudinais da Rede de Águas Pluviais (Escala Vertical 1/100) 
ES 0110/06 �04 � Pormenores da Rede de Esgotos Domésticos e Águas Pluviais (Sem Escala)) 
 

Volume III - Infra-Estruturas Eléctricas - Projecto de Execução 

Peças Escritas: 
Memória Descritiva / Caderno de Encargos 
Peças Desenhadas 
EO 0110/06 REV.B 01 � Planta de Situação (Escala 1/25000) 
EO 0110/06 REV.B 02 � Planta de localização (Escala 1/2000) 
EO 0110/06 REV.B 03 � Traçado das Infra-estruturas Eléctricas (Escala 1/200) 
EO 0110/06 REV.B 04 � Traçado das Infra-estruturas de Telecomunicações (Escala 1/200)) 
EO 0110/06 REV.B 05 � Esquema da Rede de Condutas (Escala.1/200)) 
EO 0110/06 REV.B 06 � Câmaras de Visita Tipo �A� � Pormenores Construtivos (Escala 
1/200)) 
EO 0110/06 REV.B 07 � Perfil das Redes Enterradas (Escala 1/200)) 
EO 0110/06 REV.B 08 � Câmaras de Visita Tipo �B� � Pormenores Construtivos (Escala 
1/200)) 
EO 0110/06 REV.B 09  � Valas Tipo � Pormenores Construtivos (Escala1/200)) 
 

Volume IV � Processo de Concurso 

Caderno de Encargos - Condições Técnicas Especiais 
 

Volume V � Plano de Segurança e Saúde 

 

Volume VI � Medições e Orçamento 

 

Volume VII � Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

 
A Câmara Municipal, depois de apreciar os elementos referidos, delibera aprovar o 

Projecto de Execução da Revitalização do Património Stephens 2.ª Fase � Jardim Central, 

nos termos dos artigos 40.º, n.º 2 e 43.º, ambos do Código dos Contratos Públicos. 

  

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
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28 - APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO ARRUAMENTO 

PARALELO À ESTRADA DO GUILHERME E DE DUAS INTERSECÇÕES 

GIRATÓRIAS. 

 
 
521 - Presente Informação da Divisão de Apoio Técnico e Logístico datada de 17 de Junho de 

2010 propondo a aprovação de Projecto de Execução do Arruamento Paralelo à Estrada do 

Guilherme e de duas intersecções giratórias, realizado pela Empresa José Bessa Rodrigues � 
Consultores de Engenharia, Ldª. 
 
Refere-se o presente projecto à execução de duas intersecções giratórias, dois arruamentos 

paralelos e a continuação da Pista de ciclistas existente na Estrada do Guilherme contígua com 
a Zona Industrial. O objectivo fundamental do empreendimento é o de ordenar o espaço 

confinante com a Estrada do Guilherme na extensão da zona Industrial, possibilitando deste 

modo o acesso aos estabelecimentos comerciais e indústria situados a nascente da Estrada do 
Guilherme. Com a presente solução viária são eliminadas as viragens à esquerda, dotando esta 

via com tráfego elevado, de maiores condições de segurança rodoviárias através duma 

segregação do tráfego e dos modos de transporte, com a criação de arruamentos de acesso, 
passeios e pista para ciclistas. 
 
O presente projecto de execução contempla os elementos descritos no artigo 43º do Código de 

Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, assim como o 

estipulado na portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho e outras normas técnicas e legislação em 

vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 

apresentados, e delibera aprovar o Projecto de Execução do Arruamento Paralelo à 

Estrada do Guilherme e de duas intersecções giratórias, nos termos dos artigos 40.º, n.º 2 

e 43.º, ambos do Código dos Contratos Públicos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
29 - APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DE DIVERSOS 

ARRUAMENTOS NA VÁRZEA. 

 
 
522 - Presente Informação da Divisão de Apoio Técnico e Logístico datada de 17 de Junho de 

2010 propondo a aprovação de Projecto de Execução de Diversos Arruamentos na Várzea, 

realizado pela Empresa Hidrovia � Projectos de Engenharia Civil, S.A.. 
 
O presente projecto tem como objectivo a requalificação de dois arruamentos na várzea e das 

suas infra-estruturas, nomeadamente: 

 Requalificação da Rua Miguel Torga (Remodelação da rede de drenagem de águas 

pluviais e colector doméstico, remodelação da rede de abastecimento de água e 

execução integral da estrutura do pavimento, incluindo passeios e estacionamentos). 

 Requalificação da Rua Natália Correia (Remodelação da rede de drenagem de águas 

pluviais e colector doméstico, remodelação da rede de abastecimento de água e 
execução integral da estrutura do pavimento, incluindo passeios). 
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O presente projecto de execução contempla os elementos descritos no artigo 43º do Código de 

Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, assim como o 

estipulado na portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho e outras normas técnicas e legislação em 

vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 

apresentados, e delibera aprovar o Projecto de Execução de Diversos Arruamentos na 

Várzea, nos termos dos artigos 40.º, n.º 2 e 43.º, ambos do Código dos Contratos Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
30 - REAJUSTE DOS LIMITES DAS ÁREAS A CARTOGRAFAR À ESCALA 1/2000 � 

ADENDA AO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA GEOGLOBAL, 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, LDA., PARA EXECUÇÃO DE 

CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL E ORTOFOTOCARTOGRAFIA À 

ESCALA 1/2000. 

 

 

523 - No âmbito do processo de aquisição nº 14/09 � AP/DOPU, foi adjudicada à empresa 

Geoglobal, Sistemas de Informação Geográfica, Lda., a execução de Cartografia Numérica 

Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1/2000, para uma área respeitante a 5065 ha do 

concelho da Marinha Grande. Este processo encontra-se a ser fiscalizado pela empresa 
Novageo Solutions (processo de aquisição nº 61/09-AP/DOPU/SPU). 
 
Devido à conversão de informação para o sistema de referência em vigor (ETRS89), sentiu-se a 
necessidade de efectuar um reajuste dos limites das áreas a cartografar, para que não ficassem 

elementos fora dos limites das áreas a cartografar. De igual modo, a delimitação da área a 

cartografar com auxílio de ortofotomapas não recentes provocou que áreas actualmente 

edificadas e/ou ocupadas não ficassem abrangidas no cartograma que esteve na base do 

concurso. Neste sentido, sentiu-se a necessidade de efectuar alguns reajustes aos limites do 
cartograma que esteve na base deste concurso, tendo a preocupação de manter o valor total da 

área objecto do concurso, 5065 hectares (Anexo I). 
 
A empresa produtora entendeu e aceitou este reajuste (Anexo II), assim como a empresa 
responsável pelo respectivo processo de fiscalização.  
Como é do interesse da Câmara Municipal submeter a futura cartografia ao processo de 

homologação por parte da Autoridade Nacional de Cartografia (Instituto Geográfico 

Português), solicitou-se a esta entidade que manifestasse o seu parecer para validar esta 
informação junto da empresa de produção cartográfica e da empresa de fiscalização. O Instituto 

Geográfico Português considerou aceitável a alteração dos limites do trabalho de execução da 

referida cartografia (Anexo III), pelo que se validou essa informação junto da empresa de 

produção cartográfica e da empresa de fiscalização (Anexo IV e V). 
 
De acordo com a informação do Gabinete de Apoio Jurídico (Anexo VI), o reajuste dos limites 
da área a cartografar deve ser formalizado através de adenda ao contrato inicial (Anexo VII).  
 
A Câmara Municipal, nos termos do artigo 311.º, do Código dos Contratos Públicos e da 

alínea q), do nº 1, do artigo 64.º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 
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n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera reajustar os limites da área a cartografar, 

conforme planta anexa (Anexo 2), no âmbito do contrato que tem por objecto a Execução 

da Cartografia Numérica Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1/2000. 

 

Mais delibera aprovar a minuta da adenda contratual a celebrar, de acordo com o artigo 

98.º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
31 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº. 

05/07 (DIRM� � CEDÊNCIA DE TERRENO DE SRº. JÚLIO SALVADOR TEMOTIO � 

RECTIFICAÇÃO 

 

 

524 - Através de deliberação aprovada em reunião ordinária desta Câmara Municipal de 

dezoito de Junho de dois mil e nove foi ratificada a cedência de uma parcela de terreno com 
22,00 m², do Srº. Júlio Salvador Temotio, para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos. 
 
Porém, verificou-se que, por lapso dos serviços, se considerou o artigo matricial n.º 7332, que 

diz respeito ao artigo de origem, e não ao artigo matricial: 
 
Assim, de acordo com a ficha de contacto rectificada que se anexa e aqui se dá por reproduzida, 

onde se lê: 
�� Artigo Matricial n.º 7332 �� 

deve ler-se: 
��Artigo Matricial n.º 18558 �� 

conforme documentos que se anexam (Anexo 3) e aqui se dão por reproduzidos. 
 

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

Matricial n.º 7332 para Artigo Matricial n.º 18558. 

 

Mais delibera emitir certidão rectificativa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

32 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

525 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de valetas em diversos 

arruamentos do Concelho � Concurso Limitado nº. 14/2001�, adjudicada, por deliberação de 

Câmara, à Firma �Civilvias � construção e Vias, Lda� com sede em Garcia � Marinha Grande. 
 

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

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

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

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

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

33 - AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA - RECTIFICAÇÃO 
 

 

 

526 - Na reunião ordinária desta Câmara Municipal de vinte e sete de Maio de 2010 estiveram 

presentes vários autos de recepção definitiva entre os quais se encontrava, por lapso, um auto 

de recepção provisória relativo à empreitada de �Substituição de caixa de visita do colector 
doméstico existente na Rua Pires de Campos � Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 43/07 

(DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.� com sede em Carreirancha, 

Alqueidão da Serra � Porto de Mós. 
 
Assim, onde se lê: «Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Substituição de caixa de 

visita do colector doméstico existente na Rua Pires de Campos � Vieira de Leiria � Ajuste 

Directo nº. 43/07 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.� com sede em 

Carreirancha, Alqueidão da Serra � Porto de Mós» deve ler-se: Presente Auto de Recepção 

Provisória da obra �Substituição de caixa de visita do colector doméstico existente na Rua 

Pires de Campos � Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 43/07 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�Manuel Gomes António, Lda.� com sede em Carreirancha, Alqueidão da Serra � Porto de 

Mós. 

 

A Câmara depois de analisar o pedido de rectificação e 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 empreitada antes enunciada, de acordo e para os efeitos do 

previsto no art. 219º do Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
34 - REAPRECIAÇÃO DE VALOR DE RENDA APLICADA Á INQUILINA 

CAMARÁRIA: LAURA MARIA PINHO SILVA SANTOS � RESIDENTE NA 

PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 2 1º DTO, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO 

DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 
 
 
527 - Presente informação n.º 909/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 04/06/2010, referente a pedido de reapreciação do valor de renda de 

habitação social a partir de Julho 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, aprovar a alteração da renda  para 10,83� (dez euros e oitenta e três 

cêntimos) da inquilina Laura Maria Pinho Silva Santos, residente na fracção 1º Dto, 

Bloco 2, Praceta da Liberdade. 

 

Mais delibera que a renda acima citada, entre em vigor em Julho do corrente ano. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
35 - ACORDO REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA CAMARÁRIA: 

LAURA MARIA PINHO SILVA SANTOS � RESIDENTE NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 2 1º DTO, CASAL DE MALTA. 
 
 
528 - Presente informação n.º 927/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 08/06/2010 e, na qual se dá conta da intenção da inquilina Laura Maria 

Pinho Silva Santos, residente na Praceta da Liberdade, Bloco 2, 1º Dto- Casal de Malta � em 
efectuar o pagamento do mês de renda actual e o pagamento da dívida referente a rendas em 

atraso, no valor de 403,83� (quatrocentos e três euros e oitenta e três cêntimos)a partir do mês 

de Julho e durante um período de 24 meses. 
  
A Câmara apreciou a referida informação, 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 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, concordar com o pagamento do valor total de dívida em 24 

prestações, no valor unitário de 14� (catorze  euros), acrescido do pagamento de uma 

renda mensal, a partir do próximo mês de Julho.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
36 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: MARIA ALICE SILVA PEREIRA 
 
 
529 - Presente informação n.º 979/10 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 16/06/2010, a dar conta da necessidade de actualização anual de renda de 

habitação social, para vigorar a partir de Julho de 2010. 
  
A Câmara apreciou a referida informação, 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 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:  

 

 

MORADOR 

 

CASA 

 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/10 

 
Maria Alice Silva Pereira 

 
27 

 
31/01/2005 

 
18,98� 

 
42,31� 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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37 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO BLOCO 32 1.º B, 

CASAL DE MALTA, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MOREIRA. 

 
 
530 - Presente requerimento de Carlos Alberto Moreira, inquilino camarário da fracção 

correspondente ao 1.º B do Bloco 32 sito na Rua Júlio Braga Barros, com registo de entrada n.º 

3296, datado de 8 de Março do corrente ano, solicitando a aquisição da referida habitação. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � Alienação de Fogos de Habitação 

Social Arrendados (Património Transferido pelo IGAPHE)�, onde ficou definido um conjunto 

de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , datada 
de 26/05/2010 , onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto 

no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
04/06/2010, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Rua General Humberto Delgado, Bloco 

32 1.º B, Casal de Malta, a Carlos Alberto Moreira pelo valor de 1.659,84� (mil seiscentos e 

cinquenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 
288/93, de 20 de Agosto e dos critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art. 64º, nº 1, alínea 

f) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra J, correspondente ao segundo 

piso tardoz direito, lado norte, destinada a habitação, tipo T2, do prédio urbano 

constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Rua General Humberto 

Delgado, bloco 32 1.º B, Casal de Malta, descrito na Conservatória do Registo Predial 

deste concelho sob o número 07818/210693, registada a fracção a favor do Município da 

Marinha Grande, pelo valor de 1.659,84� (mil seiscentos e cinquenta e nove euros e 

oitenta e quatro cêntimos), fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de 

Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das carreiras do 

regime geral do sistema remuneratório da função pública, ao Sr. Carlos Alberto Moreira 

com o N.I.F. 135 548 225, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 
A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no artº 10º, nº 1, do Decreto-Lei nº 141/88, de 22 de Abril, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 288/93, de 20 de Agosto, ficando o Município 

dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da respectiva 

escritura pública, nos termos do artº 12º do Decreto-Lei nº 141/88, de 22 de Abril e artº 1º 

do Decreto-Lei nº 281/99, de 26 de Julho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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38 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR EM 

ATRASO DA ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO DA ALUNA CAROLINA 

CARAJÓINAS - MARIA JOSÉ SANTOS SIMÕES: ACORDO DE REGULARIZAÇÃO 

DE DÍVIDA. 
 
 
531 - Presente informação n.º 903/2010 do sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 04/06/2010, referente ao pedido efectuado pela Sr.ª Maria José 

Santos Simões, encarregada de educação de Carolina Carajóinas, que frequenta a valência de 

prolongamento de horário no jardim-de-infância de Casal da Várzea, para pagamento das 

mensalidades da componente de apoio à família que se encontram em atraso, desde meados de 

Novembro do ano transacto, num valor total de 95,85�, em três prestações de valor igual, a 

partir do próximo mês de Julho. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do art. 64.º da 

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

delibera concordar com o pagamento da dívida, no valor de 95,85� (noventa e cinco euros 

e oitenta e cinco cêntimos), a partir do próximo mês de Julho, da seguinte forma : 

 - de 8 a 15 de cada mês e até Setembro do corrente, a encarregada de educação da 

aluna supra-citada, deverá efectuar o pagamento fraccionado do montante em dívida em 

prestações de valor igual, ou seja, a prestação a pagar a partir de Julho e, até Setembro 

do corrente ano, será no valor de 31,95� (trinta e um euros e noventa e cinco cêntimos. 

 

Mais delibera que caso o pagamento não seja cumprido dentro do prazo estipulado, a 

menor ficará impossibilitada de frequentar o prolongamento de horário no próximo ano 

lectivo de 2010/2011. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
39 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA � COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

EM ATRASO DA ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO REGINA MARIA JOAQUIM 

LAMEIRAS: ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA 
 
 
532 - Presente informação nº I/952/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 14/06/2010, referente ao pedido efectuado pela Sr.ª Regina 

Maria Joaquim Lameiras, encarregada de educação de Mara Lameiras Santos que frequenta a 

valência de prolongamento de horário no Jardim-de-Infância da Ordem, para pagamento das 

mensalidades da componente de apoio à família que se encontram em atraso, desde Janeiro do 
corrente ano, num valor total de 156,59�, a partir do próximo mês de Julho.  
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do art.º 64 da 

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

delibera concordar com o pagamento da dívida, no valor de 156,59� (cento e cinquenta e 

seis euros e cinquenta e nove cêntimos, a partir do próximo mês de Julho, da seguinte 

forma: 
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 - De 8 a 15 de Julho, a encarregada de educação da aluna supra-citada deverá 

liquidar o montante correspondente a metade do valor em dívida, ou seja, 78,30� (setenta 

e oito euros e trinta cêntimos). 

 - A partir de Agosto e até Janeiro do próximo ano civil, deverá ainda efectuar o 

pagamento do restante valor (78,30�) em seis prestações, o correspondente a 13,05�, por 

mês. 

 
Mais delibera que caso o pagamento não seja cumprido dentro do prazo estipulado, a 

menor ficará impossibilitada, ao abrigo do Regulamento aprovado em reunião de câmara, 

datada de 1 de Outubro do ano transacto, de frequentar o prolongamento de horário no 

próximo ano lectivo de 2010/2011. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

40 - ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO DO ESCALÃO DE SUBSÍDIO 

ESCOLAR, ATRIBUÍDO NA 1.ª FASE, A ALGUNS ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS 

DE ESCOLAS NERY CAPUCHO E GUILHERME STEPHENS.  
 
 
533 - Presente informação número 527/2010 da chefe da Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 30 de Março, a solicitar parecer ao Gabinete de Apoio Jurídico 

relativamente aos procedimentos a adoptar pela câmara Municipal sempre que e, com base na 

apresentação de declarações actualizadas da Segurança Social, se verifiquem alterações no 

posicionamento do escalão de subsídio. 
 
Presente parecer do Gabinete de Apoio Jurídico, datado de 04/05/2010, a dar conta que sempre 

que haja modificação do agregado familiar que determine a alteração dos rendimentos de 

referência, pode haver lugar à reavaliação dos auxílios económicos. 
 
Presente informação n.º 806/2010 do sector de Educação a dar conta da alteração do 

posicionamento do escalão de subsídio atribuído, ainda durante a 1.ª fase, de alguns alunos e 

consequente reajustamento em termos de aquisição de senhas de almoço, por parte dos 

respectivos encarregados de educação. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 

autarquia comparticipar no apoio à acção social escolar, conforme está previsto nas 

alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 do art.º 64.º 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 suportar os almoços 

dos alunos abaixo indicados e posicionados presentemente no escalão A: 

- Diogo Emanuel Sousa Rosa, E.B.1 João Beare  

- Jéssica Pereira Costa, E.B.1 Trutas 

- Neuza Pereira Costa, E.B.1 Trutas 

- Ruben Miguel Ferreira Gonçalves, E.B.1 João Beare  

- Filipa Maia Ferreira, E.B.1 da Amieirinha 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 24/06/2010 

Acta n.º 17 

 

 40 

41 - APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS 

PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO, REFERENTE AO SEGUNDO E 

TERCEIRO PERÍODOS DO ANO LECTIVO 2009/2010 

 
 
534 - Presente informação nº I/911/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 04/06/2010 sobre a atribuição de apoios aos três agrupamentos 

de escola do concelho para material didáctico e outros bens, conforme competência que decorre 

da Lei 159/99, de 14 de Setembro. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e, considerando que os montantes foram 

definidos em função de elementos quantitativos de alunos e salas em funcionamento em 

cada agrupamento para o ano lectivo 2009/2010, e considerando que os estabelecimentos 

de ensino estão agora reunidos em estruturas dotadas de autonomia para a sua gestão, os 

agrupamentos de escola, delibera, ao abrigo da alínea l) do nº 1, e alíneas a) e e) do nº 4 do 

Artº 64º da Lei nº 169/99 de 18 Setembro, republicada em anexo à lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aprovar os subsídios constantes no mapa seguinte, destinado a comparticipar nas 

despesas de aquisição de material didáctico, de recreio e de consumíveis e outro bens para 

o funcionamento das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e jardins-de-infância do 

concelho, referentes ao segundo período do ano lectivo 2009/2010. 
 

Valores dos subsídios 

 
 

 

 

 

Estabelecimentos 

Agrupamentos 

de Escolas 

Guilherme 

Stephens 

NIF: 600 076 768 

Agrupamento de 

Escolas Nery 

Capucho 

 

NIF: 600 075 761 
 

Agrupamento de 

Escolas de Vieira 

de Leiria 

 

NIF: 600 076 270 

Acção do Plano 

de Actividades 

Municipais  

 

2010 

Educação Pré-escolar 

 
 
VALOR 2010 
 

 
 

11.952,00� 

 
 

6.926,40� 

 
 

5.772,00� 

Total: 24.650,40� 
Acção A/18 

(2009/2010) 

1º Ciclo do ensino básico 

 
 
VALOR 2010 
 

 
 

10.440,00� 

 
 

11.460,00� 

 
 

4.080,00� 

Total: 25.980,00� 
Acção A/19 

(2009/2010) 

Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2010 
 

22.392,00� 18.386,40� 9.852,00� 50.630,40� 

 
1 Subsidio no valor de 22.392,00� (vinte e dois mil trezentos e noventa e dois euros) 

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

Jesus Caraça, Apartado 63, 2430-901 Marinha Grande, nº fiscal 600 076 768; 

 

2 Subsídio no valor de 18.386,40� (dezoito mil trezentos e oitenta e seis euros e 

quarenta cêntimos) ao Agrupamento de Escolas Nery Capucho com sede na Rua 

Fernando Pessoa, Apartado 305, 2431-901 Marinha Grande, nº fiscal 600 075 761; 
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3 Subsidio no valor de 9.852,00 (nove mil oitocentos e cinquenta e dois euros) ao 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, com sede na Rua D. António Luís 

Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431-909 Vieira de Leiria, nº fiscal 600 076 270. 

 

Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 do Plano de Actividades Municipal 

para 2010, respectivamente nas acções A/18 e A/19, conforme descrito no mapa acima. 

 
De acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do Artº 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 Janeiro, confirmou-se 

previamente que as entidades estão legalmente constituídas, conforme documentos que se 

encontram arquivados na divisão de educação da autarquia, nomeadamente: Cópia do 

Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva.  

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

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

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

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

objecto, até ao final do presente ano civil. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
42 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ESCOLAR A ALUNA CARENCIADA 

PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA E 

POSICIONADA NO ESCALÃO B: IARA SOFIA MATIAS DUARTE 

 
 
535 - Presente informação nº 970/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 16/06/2010 a dar conta da necessidade de atribuir ao 

Agrupamento mencionado em epígrafe, uma verba no valor de 25,00�, correspondente ao 

posicionamento de uma aluna da Escola Básica António Vitorino no escalão B, a qual por lapso 

não foi contabilizada aquando da atribuição da 2.ª fase dos subsídios escolares para o referido 

Agrupamento. 
 
A Câmara Municipal apreciou informação e tendo em conta que é da competência da 

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

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

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

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, delibera atribuir ao órgão de 

gestão do Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, o seguinte subsídio: 

 
Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís Pereira 

Coutinho Apartado 6, 2431-909, nº fiscal 600 076 270 
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Total de pedidos: 1 
Grau de Ensino Escalão B 

1.º Ciclo 1x 25�= 25,00� 
Total 25,00� 
 
Total: 25,00�(vinte cinco euros) 
 
Para a atribuição do referido subsídio, a verba deverá ser retirada da acção A /21 do 

Plano de Actividades Municipais para 2010. 

 

Mais delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado 

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

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

mesmo objecto, até ao final do corrente ano. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
43 - RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO DE ACTIVIDADES 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NAS ESCOLAS DO 1º CEB DO 

CONCELHO A ESTABELECER COM AGRUPAMENTOS � APROVAÇÃO DO 

GUIÃO DO ACORDO 

 
 
536 - Na reunião da Câmara Municipal realizada no passado dia 16 de Junho de 2010, foi 
aprovado o guião para a elaboração do acordo de colaboração relativo à implementação de 

actividades de enriquecimento curricular, a estabelecer entre a Câmara Municipal e os três 

agrupamentos de escolas do 1º ciclo de ensino básico do concelho, para o ano lectivo 

2010/2011. 
 
Verificou-se, posteriormente, que o texto do guião continha alguns erros materiais e 

incorrecções que importa, quanto antes, corrigir. 
 
As rectificações a realizar ao texto aprovado são as seguintes: 
 
1. No último considerando, onde se lê ��da comunicação da Direcção Regional de 

Educação do Centro, ofício circular nº 58, datado de 06.06.08;� deve passar a ler-se ��da 

comunicação da Direcção Regional de Educação do Centro, ofício circular nº S/16584, 

datado de 01.06.10�; 

2. Na cláusula quarta, onde se lê ��para a totalidade dos seus 260 alunos que pertencem a 3 

escolas�� deve passar a ler-se ��para a totalidade dos seus 270 alunos que pertencem a 

3 escolas�� e  

3. Na mesma cláusula quarta, onde se lê ��Cerca de 120 alunos inseridos em 6 turmas do 1º 

e 2º anos�� deve passar a ler-se  ��Cerca de 130 alunos distribuídos por 7 turmas do 1º 

e 2º anos��; 
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4. Na cláusula sétima, nºs 1,2 e 3, onde se lê �Ensino da Música��, deve passar a ler-se 
�Expressão Musical��; 

5. Na cláusula sétima, nº 1, alínea e), onde se lê �90 minutos�, deve ler-se �135 minutos�. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande apreciou e delibera, ao abrigo do disposto no 

art.º 148.º do CPA-Código do Procedimento Administrativo, aprovar as propostas de 

rectificação constantes dos antecedentes pontos 1 a 4, por deles resultar a correcção de 

erros manifestos na expressão da sua vontade ocorridos aquando da aprovação do texto 

original. 

 
A presente deliberação produz efeitos retroactivos à data da deliberação de 16 de Junho 

último. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
44 - ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

 
537 - Presente no sector cultural, ofícios com os registos E/4297/2010 e E/5112/2010, da Junta 
de Freguesia da Marinha Grande, com sede na Rua 25 de Abril, 2430 - 314 Marinha Grande, a 
solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes com a reparação e aquisição de 

equipamento musical da Orquestra Ligeira da Marinha Grande cujas cópias das facturas se 

anexam à presente proposta. 
 

Nº REGISTO Nº FACTURA VALOR TOTAL VALOR COMPARTICIPAÇÃO (75%) 

E/4297/2010 25/2010    29,03�    21,77� 
E/5112/2010 26/2010  493,70� 370,28� 
 SOMA 522,73� 392,05� 

 

O apoio financeiro destina-se a comparticipar nas despesas com a aquisição e/ou reparação de 

instrumentos para a Orquestra Ligeira da Marinha Grande conforme previsto na alínea e) do 
artigo 5º do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia em 31 de 

Dezembro de 2009 que se encontra ainda em vigor. 
 

Analisado o pedido, e considerando que: 
1. O Protocolo celebrado entre as partes, na sua alínea e) do art.º 5º prevê a 

comparticipação financeira em 75% sobre as despesas com equipamentos e 

outros custos de funcionamento. 
2. O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de 

natureza recreativa, social e cultural, de que resulte beneficio para a 
população e desenvolvimento para o Concelho; 

 

A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº 6, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 
11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 392,05� (trezentos e noventa e dois 

euros e cinco cêntimos) correspondente a 75% do valor total de 522,73�, referente à reparação 

e aquisição de instrumentos para a Orquestra Ligeira da Marinha Grande, à Junta de 
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Freguesia da Marinha Grande, contribuinte nº 506 849 023, cuja verba se enquadra na 

acção 2009/A/221 do PAM. 

 

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 Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, e perante a Fazenda Pública, 

conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na secção de 

Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
45 - PROPOSTA DE DOAÇÃO À CASA-MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA DE UM 

CONJUNTO DE BENS DOCUMENTAIS E ARTÍSTICOS POR PARTE DO SR. 

CARLOS JOSÉ GOMES VIEIRA. 

 
 
538 - Presente: 
 
- Informação do Museu do Vidro, I/870/2010 de 31 de Maio, acerca de uma proposta de doação 

à Casa-Museu Afonso Lopes Vieira de um conjunto de bens documentais e artísticos, por parte 

do Sr. Carlos José Gomes Vieira; 
- Carta do Sr. Carlos José Gomes Vieira, de 3 de Março de 2010, informando sobre a sua 

intenção de doar os bens à Casa-Museu Afonso Lopes Vieira; 
- Carta do Sr. Carlos José Gomes Vieira, de 12 de Maio de 2010, sobre a aprovação da minuta 

do contrato de doação; 
- Minuta do contrato de doação; 
 
Atendendo a que a Câmara Municipal da Marinha Grande - Casa-Museu Afonso Lopes Vieira 
recebeu uma proposta de doação dos seguintes bens, propriedade do Sr. Carlos José Gomes 

Vieira: 
 
Vieira, Affonso Lopes 

1. Para Quê? F. França Amado, Editor. Coimbra.1897. Poesia. 1ª Edição do 1º livro 

do autor. Livro raro, com tiragem muito pequena; 
2. A Diana de Jorge de Montemor. Sociedade Editora Portugal-Brasil, Lisboa, 1924; 
3. País Lilás, Desterro Azul. Sociedade Editora Portugal-Brasil, Lisboa, 1922; 
4. O Canto Coral e o Orfeon de Condeixa. Editora Ld.ª, Lisboa. 1ª edição da 

Conferência realizada em 9 de Fevereiro de 1916, no Concerto do Orfeon; 
5. Gil Vicente. Editora Para Livraria Ferreira, Lisboa. 1ª edição da Conferência 

realizada em 15 de Janeiro de 1912, no Serão Vicentino; 
6. Conto do Natal. Livraria Editora Viúva Tavares Cardoso, Lisboa, 1905. 1ª edição; 
7. Ilhas de Bruma. F. França Amado, Coimbra, 1917. 1ª edição. Livro raro; 
8. O Meu Adeus. Companhia Nacional Editora, Lisboa, 1900; 
9. Animais Nossos Amigos. Com ilustrações de Raul Lino. Livraria Ferreira, Editora, 

Lisboa, 1911. Livro Raro; 
10. Rosas Bravas. Com Projecto Do Scenario Original de Raul Lino sobre gravura de 

Thomás Bordallo Pinheiro. Editora, Lisboa, 1ª edição; 
11. Ar Livre. Editora Vª Tavares Cardoso, Lisboa, 1906. Com dedicatória do autor a 

Affonso Vargas, datada de Sintra, 1908; 
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12. Santo António - Jornadas do Centenário. Sociedade Editora Portugal-Brasil, 
Lisboa, 1932; 

13. A Paixão de Pedro o Cru. Imprensa Portugal-Brasil para Livraria Bertrand, Lisboa, 
1939-40; 

14. Cancioneiro de Coimbra. Edição de França Amado. Coimbra.1918. 
15. 1878 - 1946 In Memoriam. Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 1947; 
16. Animais Nossos Amigos. Livraria Bertrand, edição para Bibliotecas das Escolas 

Primárias; 
17. Canções Do Vento E Do Sol. Parceria A. M. Pereira, Ld.ª, Lisboa, 1967, 2ª edição; 
18. A Fé E O Império � Conferência feita em Luanda aos 28 de Junho de 1932. 

Separata extraída do fasc. III do vol. II dos Estudos Portugueses do Integralismo 

Lusitano a que foi atribuído o nº 53 de 200 exemplares. Raro; 
19. O Povo e os Poetas Portugueses. Conferência lida pelo autor no Teatro D. Maria II 

em 12 de Janeiro de 1910. Lisboa. 
20. O Carácter de Camões. Conferência realizada a 9 de Janeiro de 1940 na Sociedade 

de Geografia de Lisboa, a convite do �Sindicato Nacional da Crítica�, sob a 

presidência de António Ferro. Lisboa. 
PINTO, António Arala 

21. Duas Dívidas - D. Dinis e o Nacionalismo de Afonso Lopes Vieira. Conferência 

realizada na Casa do distrito de Leiria, em Lisboa, a 20 de Junho de 1951. 
Comissão Municipal de turismo de Leiria. Abril MCMLII. 

GÂNDARA, Alfredo 

22. As raízes da obra de Afonso Lopes Vieira  Conferência proferida em 7 de 

Setembro de 1952 na casa do poeta, em S. Pedro de Moel. Edição da Comissão 

Municipal de Turismo da Marinha Grande, Lisboa, 1953;  
CASTRO, Aníbal de 

23. A Mensagem De Afonso Lopes Vieira  Palestra feita na Sessão Solene de abertura 

do ano lectivo na Escola do Magistério Primário de Leiria, em 10 de Novembro de 

1967. Câmara Municipal de Leiria. 1968; 
24. Coimbra No Pensamento E Na Obra De Afonso Lopes Vieira  Separata do 

Arquivo Coimbrão, Vol. 27-28, Coimbra Editora, Ld.ª, Coimbra, 1979; 
MONTEMOR, Nuno de 

25. O Avô. União Gráfica, Lisboa, 1960. Dedicado a Afonso Lopes Vieira; 
MARQUES, Galino 

26. In Memoriam De Delfim Guimarães 1872-1933. Editora Guimarães & C.ª, Lisboa, 

1934. Esta obra organizada pelo autor, conta com a colaboração de vários 

escritores, entre os quais Afonso Lopes Vieira (a páginas 13); 
Postais 

27. Cinco cartões postais, redigidos e assinados por Afonso Lopes Vieira; 
Pintura 

28. Afonso Lopes Vieira retratado por António Carneiro / 1912; 
Fotografias 

29. Seis quadros com fotografias de São Pedro de Moel: 
o Vista de S. Pedro de Moel anterior a 1900; 
o Vista de S. Pedro de Moel em 1900; 
o Vista de parte do areal com casa do poeta em 1903; 
o Vista da casa do poeta após derrocada, com a figura de Afonso Lopes Vieira 

em primeiro plano, em 1906; 
o Vista de S. Pedro de Moel (lado poente) em 1935; 
o Vista aérea de S. Pedro de Moel posterior a 1935. 
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Atendendo à importância deste conjunto de bens com interesse histórico, documental e 

museológico para a vocação e objectivos da Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, venho propor a 
aceitação dos bens e a respectiva integração no acervo do mesmo. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do 

art.º 64 da secção II do capítulo IV da Lai n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aceitar a doação supra referida, uma vez que se 

trata de um conjunto de bens com interesse histórico, documental, artístico e museológico 

para a vocação e objectivos da Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, que devem ser 

estudados e conservados para a posteridade, destinando-os a fins exclusivamente 

museológicos, e aprovar a minuta do respectivo contrato de doação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
46 - APOIO AO PINHAL DAS ARTES 2010 DA SAMP 

 
 
539 - Presente proposta e respectivos anexos com a referência E/6812/2010 da SAMP � 
Sociedade Artística e Musical dos Pousos (Instituição de Utilidade Pública), com sede na Rua 

Coronel José Pereira Pascoal, Pousos, 2410-234 Leiria, Contribuinte n.º 501135774, solicitando 

apoio logístico e de comunicação para a realização do evento Pinhal das Artes 2010. 
 
A SAMP � Sociedade Artística e Musical dos Pousos, é uma Instituição de Utilidade Pública. 

Existente desde 1873, desempenha um papel de relevo na educação para a cultura e para as 

artes, particularmente ao nível da música. Desde 1991, é uma Escola de Artes, tendo recebido 

Paralelismo Pedagógico pelo Ministério da Educação em 2002. Das suas modalidades de 

formação destacam-se: 
- As classes de berço destinadas a crianças entre as 3 semanas e os 5 anos de idade; 
- Os programas de musicoterapia; 
- Os cursos oficinais de instrumentos; 
- Os projectos de produção artística; 
- O �Jardim das Artes� e o �Novas Primaveras� que têm como objectivo levar a música e as 

artes performativas aos infantários, lares e centros de dia; 
- Os projectos de intervenção sociocultural como o �Sem Limites� ao �Som, Allegro 

Pediátrico� e �Opera na Prisão�; 
- Os Concertos para Bebés e o Pinhal das Artes. 
 
A SAMP propõe-se realizar no âmbito das suas competências e conforme requerimento (em 

anexo1), o Pinhal das Artes 2010, de 30 de Junho a 4 de Julho, no concelho da Marinha 
Grande, concretamente nas Árvores (Pinhal do Rei). A iniciativa �Pinhal das Artes 2010 � 

Feira de Artes para a Infância�, realiza-se pelo 4.º ano consecutivo no Pinhal do Rei e dirige-
se a crianças dos 0 aos 5 anos e respectivas famílias. Este ano irá decorrer de 30 de Junho a 4 

de Julho nas Árvores e tem como principais objectivos: 
- Estimular a fruição e a troca de bens e saberes culturais desde a primeira infância; 
- Promover o diálogo entre a fruição artística e a natureza; 
- Oferecer a famílias com bebés um amplo conjunto de actividades artísticas ao ar livre; 
- Incentivar a criação e produção artística para a primeira infância junto dos profissionais das 

artes; 
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- Estimular um estilo de vida saudável, o respeito pela arte, pela natureza e por todas as 

culturas; 
- Promover a criatividade em família. 
 
O orçamento desta acção contempla custos com artistas, equipamento e materiais, montagens, 

divulgação, alojamento e logística, num total de 29.860,00� (conforme descrição orçamental 

em Anexo II). 
 
À CMMG, a SAMP vem solicitar apoio logístico e de comunicação, nomeadamente: 
- Baixada eléctrica para as Árvores (terá um custo de cerca de 500� + IVA); 
- 5 wc�s portáteis, com manutenção diária, para os 5 dias (terá um custo de cerca de 750� + 

IVA); 
- Divulgação através dos meios da CMMG; 
- Dinamização do stand do projecto Museu da Floresta/Câmara Municipal da Marinha Grande; 
- Outros. 
 
A SAMP oferece à Marinha Grande: 
- Entradas gratuitas no evento para todas as crianças dos jardins-de-infância do concelho; 
- Promoção e divulgação institucional nos suportes de comunicação do Pinhal das Artes. 
 
A Câmara analisou a proposta e considerando que: 
a) O município deve apoiar actividades de interesse municipal de natureza cultural, educativa e 
social de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho da Marinha 

Grande; 
b) Se trata de uma iniciativa de grande relevância e qualidade, cujo principal objectivo é 

estimular a fruição e a troca de bens e saberes culturais desde a primeira infância; 
c) As diversas iniciativas a dinamizar no evento, oferecem às famílias com bebés um amplo 

conjunto de actividades artísticas ao ar livre; 
d) As acções propostas incentivam a criação e produção artística para a primeira infância junto 

dos profissionais das artes; 
e) Que se trata de um evento que promove as sinergias entre a CMMG e a SAMP em matéria 

de promoção de um estilo de vida saudável, respeito pela arte e pela natureza; 
 
Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir 

apoio logístico, nomeadamente: 

- Baixada eléctrica para as Árvores e ligações eléctricas; 

� 5 wc�s portáteis, com manutenção diária; 

� Divulgação através dos meios da CMMG; 

- Dinamização de stand do projecto Museu da Floresta/Câmara Municipal da Marinha 

Grande; 

- Apoio ao nível da montagem e logística; 

À SAMP � Sociedade artística e Musical dos Pousos, contribuinte n.º 501135774, com sede 

na Rua Coronel José Pereira Pascoal, Pousos, 2410-234 Leiria, para realizar o �Pinhal 

das Artes 2010� � Feira de Artes para a Infância, de 30 de Junho a 4 de Julho nas Árvores 

(Pinhal do Rei). 

 

Fica a entidade obrigada a apresentar, no prazo de 30 dias (seguidos) após a realização do 

evento, um relatório de execução da iniciativa, onde conste. 

a) Breve descrição da actividade; 
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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 a entidade acima referenciada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que, a esta data, possui a 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 deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



47 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e três de Junho de dois mil e 

dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades: 2.167.355,44 � 
(dois milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e 

quatro cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
 







540 - 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 o seguinte assunto: 

 

 

1. �REDE DE SANEAMENTO DO LUGAR DE ALBERGARIA � COLECTOR B34 

� CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2010 (DIRM)� � LISTA DE ERROS E 

OMISSÕES 

 

 



 

 

1 - �REDE DE SANEAMENTO DO LUGAR DE ALBERGARIA � COLECTOR B34 � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2010 (DIRM)� � LISTA DE ERROS E OMISSÕES 

 

 

541 - Presentes listas de erros e omissões entregues por diversos interessados no âmbito do 

procedimento identificado em epígrafe. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 24/06/2010 

Acta n.º 17 

 

 49 

 
Presente informação técnica na qual se apreciam as listas de erros e omissões apresentadas. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 61.º, n.º 5, do Código dos 

Contratos Públicos: 

a) rectificar a descrição dos artigos 1.4.2. e 1.4.4., do mapa de quantidades, que passam a 

ter a redacção constante do mapa anexo; 

b) rejeitar todos os restantes erros e omissões apresentadas. 

 

Mais delibera prorrogar o prazo para a apresentação das propostas por período 

equivalente ao mínimo legal, de acordo com os artigos 64.º, n.º 1, e 135.º, n.º 1, do CCP. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

542 - 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 18:05 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


