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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia nove de 

Junho de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos nove 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; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 José Luís Marques de Sousa; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14:55 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho comunicou, em 
09/06/2010, que estará ausente da presente reunião, fazendo-se substituir pelo cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da lista do referido partido, Sr. Fernando Manuel da Costa 
Esperança Pereira, conforme prevê o art.º 79º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada 

com as devidas alterações pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
Dado que este cidadão, bem como o seguinte na ordem da lista do mesmo partido, Sr.ª 

Carla Sofia André Paulo dos Santos, também comunicaram em 09/06/2010 a sua 

impossibilidade de estarem presentes, foi o sexto elemento da lista, Sr. José Luís Marques de 

Sousa, quem esteve presente em substituição da Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo 

Seara Dengucho. 
 

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. 
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ORDEM DO DIA 
 
 

1. 12.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 

2. REQ. N.º 860/10 � PC N.º 219/07 � EUROMARINHA � COMPRA E VENDA DE 

BENS IMÓVEIS, LDA. 

 

3. REQ. N.º 1401/10 � PC N.º 270/09 � ADÍLIA AUGUSTA GODINHO ROSADO 

 

4. REQ. N.º 1165/10 � PC N.º 284/08 � HERMÍNIO PEREIRA BENTO 

 

5. REQ. N.º 836/10 � PC N.º 235/09 � JOÃO FERNANDES SANTOS RUIVO 

 

6. REQ. N.º 1226/10 � PC N.º 413/05 � MANUEL CARVALHO JÚNIOR 

 

7. REQ. N.º 872/10 � PC N.º 230/09 � AMÉRICO NUNES 

 

8. REQ. N.º 1209/10 � PC N.º 82/06 � OTÍLIO ROCHA MACHADO 

 

9. REQ. N.º 1215/10 � PC N.º 574/04 � MÁRIO ANTÓNIO CONCEIÇÃO SANTOS 

 

10. REQ. N.º 1257/10 � PC N.º 29/10 � ELSA SOFIA MARTINHO RUIVO 

 

11. REQ. N.º 1265/10 � PC N.º 656/05 � JOAQUIM ANTÓNIO PAIVA RODRIGUES 

 

12. REQ. N.º 1189/10 � PC N.º 273/09 � MARIANA PAULA JORDÃO BRITES 

 

13. REQ. N.º 1108/10 � PC N.º 714/05 � ANA PATRÍCIA PINHEIRO SILVA 

 

14. REQ. N.º 611/10 � PC N.º 46/10 � JOÃO MARQUES PEREIRA 

 

15. REQ. N.º 1117/10 � PC N.º 101/10 � CARLOS ALBERTO MARQUES DOS 

SANTOS 

 

16. REQ. N.º 1036/10 � PC N.º 303/08 � FERNANDO GUERRA BARROS 

 

17. REQ. N.º 344/09 � PC N.º 202/06 � ACÁCIO FILIPE 
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18. PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NAS 

JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 

 

19. ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE 

 

20. PROJECTO DE REGULAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO 

DA PRAIA DA VIEIRA 

 

21. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E 

APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

22. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA ÚNICA: PROCESSOS DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO NºS 143/CO/2007 E 142/CO/2008. ARGUIDO: RUI 

JORGE MARQUES HENRIQUES.   

 

23. �APLICAÇÃO DE PAVIMENTO SINTÉTICO EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES � 3.ª FASE� � AJUSTE DIRECTO N.º 11/2010 � DEEM - 

SUSPENSÃO DE TRABALHOS 

 

24. �REDE SANEAMENTO NO LUGAR DA PASSAGEM � VIEIRA DE LEIRIA � 

SUB � BACIA � 1ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2010 (DIRM) � LISTA 

DE ERROS E OMISSÕES. 

 

25. �REDE SANEAMENTO NO LUGAR DA PASSAGEM � VIEIRA DE LEIRIA � 

SUB � BACIA � 1ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2010 (DIRM) � 

RECTIFICAÇÃO DA LISTA DE MEDIÇÕES. 

 

26. 7ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES 2010 NA MARINHA GRANDE - 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA AS COLECTIVIDADES 

PARTICIPANTES 

 

27. APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DA SÉTIMA EDIÇÃO 

DAS MARCHAS POPULARES 2010 

 

28. RESUMO DE TESOURARIA 

 

29. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 







PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

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

mesmo será apreciado imediatamente após a votação daqueles que constituem a ordem 

do dia.  
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Solicitou ainda a apreciação e votação, também fora da ordem do dia, do relatório final 

da instrutora do processo disciplinar n.º 1/2010, o que também foi aceite por todos. 


 
 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira chamou a atenção para o estado das águas dos 

parques da cidade, que se encontram com mau aspecto e mau cheiro. 
 
De seguida solicitou ao Sr. Presidente da Câmara esclarecimentos sobre o seguinte: 
 

 viu no �Jornal da Marinha Grande� a referência à instalação da Piscina e do 

Mercado Municipal, o que o surpreendeu, pois contraia tudo aquilo que tinha 
sido dito, pelo que pergunta se aquelas notícias têm alguma veracidade; 

 segundo notícia do �Região de Leiria� é intenção da Câmara Municipal deixar 

cair o alargamento da Zona Industrial � é verdade? 
 tem faltado massa asfáltica, nomeadamente para a Junta de Freguesia da 

Marinha Grande, o que já aconteceu por três vezes, fazendo com que estejam 

parados. Dado que o trabalho da Junta tem sido enaltecido pelas populações, 

gostaria de saber qual o ponto da situação.  
 

Relativamente à Piscina e ao Mercado Municipal o Sr. Presidente respondeu ao Sr. 
Vereador dizendo que nunca ele ouviu da sua parte qualquer dessas afirmações, e que a 

única coisa que foi falada foi a intenção de adquirir as instalações de uma antiga 

empresa.A sua localização não está definida, decorrendo as buscas de soluções, na 

certeza de que o Mercado será no centro da cidade.  
Em relação ao alargamento da Zona Industrial informou que não há capacidade para o 
fazer, e teriam que se apresentar candidaturas para os projectos que foram, e bem, 
aprovados. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que é negativo da parte do Presidente da 
Câmara dizer que a resolução do problema do mercado será apenas para 2025, quando 
se deveria dar alguma esperança e conforto às populações. 
Em relação à expansão da Zona Industrial não pode estar de acordo com o que foi dito, 

uma vez que, tal como já foi aqui referido pelo Presidente da Câmara, continuam a 

chegar pedidos para instalação de empresas. Disse discordar completamente daquilo que 

foi dito, recordando que o candidato Álvaro Pereira, em campanha eleitoral, tinha 

prometido que com o P.S. as portas do diálogo estariam mais abertas, e agora o que vê é 

o abandono do assunto.  


O Sr. Presidente esclareceu que aquilo que disse no discurso não foi que os projectos 

vão ser feitos em 2025, mas que estarão feitos em 2025.Quando chegou à Câmara não 

havia qualquer projecto, apenas havia a intenção de os elaborar com os parceiros. Em 
relação à Zona Industrial referiu que não há qualquer projecto nem há capacidade de 

negociar os terrenos abaixo dos 35 � por m². 
 
O Sr. Vereador Dr. António Santos referiu que espera que o Mercado seja feito neste 
mandato e aqui no centro da cidade, tendo recomendado a visita ao Mercado da Figueira 
da Foz e até ao da Nazaré, que são bons exemplos de requalificação. Dará o seu voto à 

construção do Mercado no centro histórico, saindo os Bombeiros do centro, mas nunca 

estará de acordo com o regresso ao Atrium. Em relação à Zona Industrial entende que 
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todos devem unir esforços nesse sentido, pois irá criar trabalho, e com trabalho há 

impostos e há receita. 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu que devemos discutir os assuntos mas não 

nos devemos esquecer do que é dito. Em relação ao regulamento de taxas foi dito que 

não havia trabalho realizado, enaltecendo, e bem, o trabalho dos técnicos da Câmara, 

quando mais tarde vieram a dizer que havia um estudo da Intersismet, feito no tempo da 
CDU, no âmbito de um trabalho efectuado pelos municípios da AMLEI. Disseram que 

não havia nada mas afinal havia, pois foram passados pela CDU os respectivos dossiers. 

Assim, há que ser coerente com aquilo que afirmamos. 
Em relação à Piscina e ao Mercado têm que ser analisadas, na sua instalação, 

determinadas variáveis, nomeadamente, no caso da Piscina, uma variável muito 
importante, talvez a mais importante de todas, que é a variável económica, e é claro que 

é muito mais rentável a sua instalação na Zona Desportiva, junto dos outros 
equipamentos. 
Em relação às notícias publicadas no Jornal da Marinha Grande, e que não foram 

desmentidas, entende que devem ser desmentidas. O gabinete de comunicação social é 

célere na divulgação da informação pelo que deveria desmentir aquelas notícias, pois lá 

diz o povo que �quem cala consente�. 
Em relação à referência à construção dos equipamentos em 2025 percebe que se tratou 

da utilização de uma figura meramente literária.  
 
O Sr. Presidente esclareceu dizendo que em relação ao trabalho do Regulamento de 
Taxas estava efectivamente feito um estudo da Intersismet, mas que não estava 

trabalhado, nada estava feito, pelo que teve que ser feito pelos técnicos da Câmara. 
Em relação à instalação da Piscina e do Mercado não houve nenhuma notícia dada por 
nenhum membro do executivo, apenas o que há, e já foi dito, é uma tentativa de adquirir 

determinadas instalações, para as poder requalificar. 
 
O Sr. Vereador José Luís referiu que o Partido Socialista ganhou as eleições, pelo que 

os seus Vereadores têm que assumir aquilo que fazem, e assim, em relação ao 

Regulamento de Taxas, há que assumir os aumentos brutais das taxas. 
Relativamente à expansão da Zona Industrial entende que é muito grave deixar baixar 
os braços, entendendo que a postura da Câmara Municipal deve ser de respeitar as 
decisões dos anteriores executivos, da CDU e do Presidente Álvaro Órfão, mobilizar as 

forças vivas do concelho e contribuir para a estabilidade da economia local.  
Em relação aos grandes projectos deverá haver discussões públicas e a opinião das 

populações deverá ser sufragada, uma vez que temos que ser mais pragmáticos, pois 

está na hora de dizer que projectos é que vão ser feitos no momento presente. 
 
O Sr. Presidente informou que obras como a Piscina e o Mercado não são 

candidatáveis, enquanto que as variantes são comparticipadas. O QREN dá prioridade 

aos projectos que neste momento estão prontos, só que nós não temos nenhum nestas 

condições, pelo que temos de ter capacidade para apresentar rapidamente os projectos 

ou o dinheiro não vem para a Marinha Grande, é isto o que está nos processos de 

candidatura. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho interveio para dizer que isso é mentira. 
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A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira referiu que a questão das notícias publicadas 

nos jornais é um assunto recorrente nas reuniões de Câmara, o que na sua óptica é 

lamentável. Até à data os assuntos têm sido aqui discutidos em termos do que deverão 

ser os destinos do concelho, e entende que já vai sendo tempo de deixar de lado o �diz 

que disse� e aquilo que uns e outros fizeram. Está na altura de unir esforços e apresentar 

obra, pelo que sugere que deixem para discutir na reunião de Câmara os assuntos que 

vêm na ordem de trabalhos e aqueles que são de relevância para o concelho. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que não há razão para considerar que a 

discussão dos assuntos não tem sido feita com elevação, antes pelo contrário, e da parte 

da CDU há toda a disponibilidade e colaboração, e se assim não for deverá ser dito. 

Aquilo a que não pode continuar a assistir, em reuniões da Câmara e da Assembleia 

Municipal e em actos mais ou menos públicos, é ao que o Vítor disse, em que quando 

não se fala toda a verdade passa a ser mentira. 
Em relação aos projectos a CDU não teve como política pegar nos projectos do PS e 
deitá-los no lixo, aproveitou-os, corrigiu-os e adaptou-os. O projecto da Variante foi 
adaptado apenas com os recursos da Câmara, assim como o Teatro, que é um projecto 

importante. 
Quando a Câmara tomou posse em Novembro de 2009 estávamos a 8 meses do prazo 

para apresentação dos projectos, pelo que havia que se concluir os projectos em curso, 

que estavam todos em andamento nos serviços conforme se pode confirmar. Se este 

executivo não quer fazer a Piscina que o assuma, pois existe um eixo em que a mesma é 

candidatável. O Presidente que veja com os técnicos, mas não digam que não pode ser 

candidatada, há é que esperar pela abertura desse �eixo� ou �linha�, mas têm que se dar 

os passos necessários para isso. Admite que, eventualmente, seja necessário 

reconfigurar o projecto, tal como já tinha sido feito no mandato de Barros Duarte, de 

candidatura de uma piscina olímpica para uma piscina de alta competição, fazendo jus à 

tradição que a prática da natação tem no concelho. Assim, pede ao Sr. Presidente que, 
face às questões aqui levantadas, tenha o cuidado de se informar junto dos serviços da 

Câmara de modo a que as informações prestadas sejam o mais rigoroso possível. 
 
O Sr. Presidente referiu que em relação ao Gabinete do Arqt.º Cremascoli não foi por 

acaso que teve que ser pedido um parecer jurídico a um professor universitário de 

Coimbra para que se pudesse avançar com o contrato da Resinagem. 
Relativamente às antigas instalações da J. Ferreira Custódio, ao Teatro e à Zona 

Industrial os projectos estavam realmente em andamento. Em relação à EPAMG não 

estava nem pode ser feito. 
A Piscina é uma das nossas prioridades, mas não temos nada definido, temos até falado 

com elementos do Instituto do Desporto, mas ninguém conseguiu ainda descobrir uma 
linha de financiamento.  
Referiu ainda que é triste constatar que a AMLEI só tenha tido capacidade para executar 

apenas 2 ou 3% dos projectos, quando outros têm executado 20%. A Câmara Municipal 

tem que apresentar projectos até Julho de 2010 e eles serão comparticipados a 80%, 

pelo que havendo capacidade para os apresentar vamos aproveitar. 
Por último o Sr. Presidente sublinhou que é intenção do seu executivo ter capacidade 

para fazer a Piscina e lutar para a executar. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente disse que não lhe interessa se havia ou não projectos, 

pois a sua preocupação é dar instruções aos serviços para que acelerem o andamento das 
obras relativas aos projectos que estão candidatados. Tem estado empenhado em 
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compatibilizar os projectos existentes com as diversas entidades envolvidas, e está 

também, e em paralelo, a negociar as cedências de terreno que são necessárias. 
 
Relativamente às questões que foram colocadas no início da reunião, as respostas são as 

seguintes: 
 em relação às águas paradas há um problema de oxigenação das águas, que está a 

ser estudado; 
 massas asfálticas: há problemas com os concorrentes, porque todos os 

procedimentos têm que ser feitos na plataforma electrónica e alguns não o fazem ou 

não o sabem fazer, e o procedimento se não estiver bem feito cai. Enquanto decorre 

o referido procedimento, está a ser tentada a aquisição de algumas massas por ajuste 

directo, de modo a que seja possível acudir a algumas situações de buracos 

existentes em algumas vias. 
  











1 - 12.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
459 - Presente proposta da 12ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
11ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 69.257,00 euros nos reforços 

e de 69.257,00 euros nas anulações; 
10ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 13.894,00 euros 
nos reforços, e de 13.894,00 euros nas anulações;  
11ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 67.442,00 euros 
nos reforços e de 77.942,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

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

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

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 12ª 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
2 - REQ. N.º 860/10 � PC N.º 219/07 � EUROMARINHA � COMPRA E VENDA DE 

BENS IMÓVEIS, LDA. 
 

 

460 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Operação de Loteamento Urbano com 

Obras de Urbanização, a levar a efeito num prédio urbano sito na Rua do Bico, Figueiras, 
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Freguesia e Concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz urbana sob o artigo n.º 6009 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 8838, dispondo de 

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

em 15/01/2009. 
 
Presentes Projectos das Obras de Urbanização referentes à Operação de Loteamento Urbano, 

dispondo das Informações Técnicas dos vários serviços desta Câmara Municipal, que atestam 
estarem preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou: 

 

1. Revogar o condicionalismo referido no ponto 3 da Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 15/01/2009, que se transcreve: 

�� 

3. Proceder ao pagamento em numerário da importância de 1.546,31� (mil quinhentos e 
quarenta e seis euros e trinta e um cêntimos), pelo facto de se verificar a não cedência à 
Câmara Municipal da área de 82,29m2, destinada a Espaços Verdes e de Utilização 
Colectiva, nos termos do n.º 4 do art. 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, decorrente da aplicação 
da Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro. 
�� 

pelo facto do referido valor ser calculado com base no valor anualmente definido por 

portaria do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, para o preço da 

construção da habitação por metro quadrado,  devendo o respectivo cálculo ser 

efectuado apenas no acto da emissão do respectivo alvará. 

 

2. Deferir os projectos e respectivos orçamentos das Obras de Urbanização referentes à 

Operação de Loteamento descrita, com os seguintes condicionalismos: 

 

a) Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

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

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, no valor de � 142.631,38 

(cento e quarenta e dois mil seiscentos e trinta e um euros e trinta e oito cêntimos), 

referente às seguintes componentes: 

 

PROJECTOS DAS 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas viárias: � 49.320,00 

Rede de Abastecimento de Águas: � 19.629,36 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais: � 30.304,28 

Infra-estruturas Eléctricas e de Iluminação: � 15.308,92 

Infra-estruturas de Telecomunicações: � 6.052,32 

Infra-estrutura de Gás: � 9.176,50 

Espaços Verdes e de Utilização Colectiva: � 12.840,00 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A PRESTAR � 142.631,38 

 

b) Proceder ao pagamento de uma compensação ao município em numerário, pelo 

facto de se verificar a não cedência da área de 82,29m2, destinada a Espaços 
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Verdes e de Utilização Colectiva, nos termos do n.º 4 do art. 44.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, 

decorrente da aplicação da Portaria n.º 1136/2001, de 25/09, calculada nos termos 

definidos em regulamento municipal. 

c) Apresentação de Termo de Responsabilidade dos autores dos Projectos de 

Especialidades elaborados de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/2001, de 

19/09. 

d) Aplicação em obra de duas papeleiras que sirvam a nova zona residencial 

proposta, no âmbito da componente de espaços exteriores públicos, devendo o 

modelo a aplicar seguir a tipologia em uso pela CMMG nos espaços públicos, para 

efeitos de manutenção e conservação, sendo que a sua localização deverá ser 

definida pelos respectivos serviços, antes da sua aplicação. 

 

Deliberou ainda, nos termos do art. 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, estabelecer um prazo de execução de 1 ano 

para a realização das Obras de Urbanização. 

 

Mais deliberou informar que o início das Obras de Urbanização deverá ser comunicado 

aos Serviços Técnicos da Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais desta Câmara 

Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 1401/10 � PC N.º 270/09 � ADÍLIA AUGUSTA GODINHO ROSADO 

 

 

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

Neto de Barros, Talhões da Vieira, 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. Apresentação, em igual período, de Planta de Implantação à escala 1/200, desenhada 

sobre levantamento topográfico, com representação e menção da proposta de área de 

cedência ao domínio público, delimitação inicial e final do prédio objecto da presente 

pretensão, menção das confrontações do mesmo, inclusão de cotas altimétricas 

propostas, cotas relativamente ao espaço público existente e futuro, representação da 

localização do contador de água, receptáculo postal, e previsão de execução de 

passeio, com a largura de 1,60m, cujo alinhamento deverá ser determinado pelo 

alinhamento do passeios existente a Poente.    
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3. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do 

terreno, com a dimensão de 1,60m, sendo o seu alinhamento definido no local pelos 

serviços respectivos da Câmara, de acordo com a Planta de Implantação a entregar. 

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

pintados, nas condições propostas, 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 que vedam. 

5. 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. 

6. 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. 

 
 
4 - REQ. N.º 1165/10 � PC N.º 284/08 � HERMÍNIO PEREIRA BENTO 
 

 

462 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração de Estabelecimento de 
Restauração e Bebias existente, localizado na Rua de Leiria, Boco, Freguesia de Vieira de 

Leiria, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro 
do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e ordenamento do território, datado de 02/07/2009. 
 
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 177/01, 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 do Projecto de Arquitectura que esteve na base da emissão do 

parecer da Autoridade de Saúde, devidamente autenticada, conforme solicitado no 

anterior Ofício n.º 1074/09, de 02/07. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

 

Mais deliberou informar a requerente que, nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-

Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão da autorização de utilização, deverá remeter à 

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

Ministério da Economia da Inovação e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista 
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no n.º 1 do art. 11.º do mesmo diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 836/10 � PC N.º 235/09 � JOÃO FERNANDES SANTOS RUIVO 
 
 
463 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito numa parcela de terreno a detacar de um 
prédio rústico localizado na Rua Nova do Moinho de Cima, Lugar de Albergaria, Freguesia de 

Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 01/04/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de elementos gráficos relativos ao Projecto de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas, contendo a representação de caixa de visita no limite do prédio, 

antes da caixa de ramal, por forma a receber as águas residuais domésticas do sistema 

de bombagem e desta drenar graviticamente para a caixa de ramal instalada no 

passeio. 

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

acabamento da obra, sendo o alinhamento do passeio, materiais e dimensões definidos 

no local pelos serviços respectivos da Câmara. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 1226/10 � PC N.º 413/05 � MANUEL CARVALHO JÚNIOR 
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464 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional, 

constituído por três fracções, a levar a efeito num prédio rústico localizado em Pero Neto, 

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

tomada em Reunião de Câmara realizada em 22/12/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-lei n.º 177/01, 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 perfil com indicação das cotas do terreno e profundidade das caixas 

de visita até à futura caixa de ramal de ligação (inclusive). 

2. Apresentação de dimensionamento de projecto de estabilidade. 

3. Apresentação de renovação do Alvará de Licença de Utilização de Domínio Hídrico, a 

emitir pela Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., pelo facto do prazo 

estabelecido para a construção da referida obra, patente no anterior Alvará n.º 

124/2005, ter terminado. 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente um passeio na extensão do prédio 

confinante com a via pública, dando continuidade ao existente, cujos alinhamento e 

materiais deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos competentes 

desta câmara. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas; 

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

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

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

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

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

6. 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. 

7. 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 o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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7 - REQ. N.º 872/10 � PC N.º 230/09 � AMÉRICO NUNES 

 
 
465 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Garagens, a levar a 

efeito num prédio urbano localizado na Rua Alves Redol, n.º 8, Praia da Vieira, Freguesia da 

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

Reunião de Câmara realizada em 26/11/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. O ramal de águas pluviais deverá ser ligado a sumidouro existente na Rua Aláudio 

Pereira Lavos. 

2. Apresentação de Termo de Responsabilidade do autor do Projecto de Estabilidade, 

mencionando o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

3. Apresentação de peça gráfica respeitante ao Projecto de Estabilidade, com 

representação do pormenor da sapata excêntrica. 

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

consequência da execução da obra.  

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, 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. 

 
 

8 - REQ. N.º 1209/10 � PC N.º 82/06 � OTÍLIO ROCHA MACHADO 

 
 
466 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito na Travessa do Cais, Freguesia de 

Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 133/08, de 09/06. 
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Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anterior, decorrente das alterações 

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

04/03/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra. 

2. Apresentação de Termo de Responsabilidade do técnico que subscreve o Projecto de 

Estabilidade, elaborado de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19/09. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

9 - REQ. N.º 1215/10 � PC N.º 574/04 � MÁRIO ANTÓNIO CONCEIÇÃO SANTOS 

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

Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito na Rua das Andorinhas, Lameira de Baixo, 

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

363/05, de 13/12. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Especialidades, aprovados 

por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território datado de 22/12/2008, com emissão do respectivo Alvará de 

Licença de Construção (alterações) n.º 54/09, de 25/02. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Redes de Abastecimento de Água e 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas, dispondo de informações técnicos dos serviços, 

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

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

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

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 1257/10 � PC N.º 29/10 � ELSA SOFIA MARTINHO RUIVO 
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468 - Presente Processo de Licenciamento relativo à obra de Construção de um Edifício 

destinado a Oficina de Assistência à Indústria de Moldes, levado a efeito na Rua do Moinho de 

Cima, no Lugar de Moinho de Cima, Albergaria, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi 

atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 735/88, de 20/06. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo à Alteração e Remodelação de Instalações Fabris, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 29/04/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra. 

2. Após emissão da Autorização de Utilização, deverá apresentar junto da Câmara 

Municipal, formulário de Registo Industrial devidamente preenchido e acompanhado 

dos documentos previstos no n.º 2 e 3, do art. 40.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 

29/10, cujo modelo se encontra disponível no sítio da Internet ou na Secção de Obras 

Particulares da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares da Câmara Municipal 

da Marinha Grande. 

3. Deverá dar cumprimento ao preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

11 - REQ. N.º 1265/10 � PC N.º 656/05 � JOAQUIM ANTÓNIO PAIVA RODRIGUES 

 
 
469 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de um Estabelecimento 

Comercial e Muros de Vedação � Stand de Vendas de Automóveis, a levar a efeito num prédio 

rústico localizada na Rua José Moreira, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

18/02/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-lei n.º 177/01, 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. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro a reconstruir, 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, devendo solicitar prévio 

alinhamento aos serviços competentes; 

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

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

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

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

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

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

consequência da execução da obra. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

4. Quando 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 o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

12 - REQ. N.º 1189/10 � PC N.º 273/09 � MARIANA PAULA JORDÃO BRITES 

 

 

470 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1230/99, relativo à Construção de um Edifício 

Habitacional, levado a efeito na Rua da Indústria Vidreira, n.º 62, Freguesia de Marinha 
Grande, dispondo de Alvará de Licença de Utilização n.º 129/02, de 23/05. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a Alteração da Fracção �A� para instalação de 

Gabinete de Estética, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 
04/03/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 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. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo de executar todos os arranjos exteriores 

que se vierem a verificar por necessários em consequência da execução da obra. 

 

Mais deliberou informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17/07, antes da emissão da autorização de utilização, deverá 

apresentar a Declaração Prévia prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, junto da 

Câmara Municipal uma cópia à Direcção-Geral da Empresa (DGE), elaborada e 

instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à Portaria n.º 790/2007, de 23/07, 

na qual se responsabiliza que o estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao 

exercício da actividade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

13 - REQ. N.º 1108/10 � PC N.º 714/05 � ANA PATRÍCIA PINHEIRO SILVA 

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

Unifamiliar, levada a efeito no Lote n.º 69 do Loteamento Urbano localizado na Portela, 
Freguesia de Marinha Grande (Alvará de Loteamento n.º 12/99), ao qual foi atribuído Alvará 

de Licença de Construção n.º 15/08, de 18/03. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anterior, decorrente das alterações 

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

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

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-lei n.º 177/01, 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 o condicionalismo de executar todos os arranjos exteriores 

que se vierem a verificar por necessários em consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

14 - REQ. N.º 611/10 � PC N.º 46/10 � JOÃO MARQUES PEREIRA 

 

 

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

(incluindo a demolição de muros existentes), a levar a efeito na envolvente de um prédio 

urbano localizado na Rua Gervásio José Birne, Freguesia de Marinha Grande, em virtude do 

referido prédio ter sofrido alterações das suas extremas, resultantes das Obras de Urbanização 

referentes à Operação de Loteamento levada a efeito no local. 
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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. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

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

pintados, não podendo exceder a altura máxima de 1,00m, podendo ser encimado por 

elementos gradeados, com a altura máxima de 0,50m. 

3. O alinhamento/afastamento do muro de vedação na parte confinante com a via 

pública deverá ser definido no local pelos respectivos serviços da Câmara. 

4. Deverá dar prévio conhecimento da sua execução aos Serviços de Fiscalização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

15 - REQ. N.º 1117/10 � PC N.º 101/10 � CARLOS ALBERTO MARQUES DOS 

SANTOS 

 
 
473 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com andaimes de um piso e contentor, por 

um período de 30 dias, numa área de 15 m
2, apresentado por Carlos Alberto Marques Santos, 

para executar trabalhos de substituição do telhado, no prédio sito na Rua Campo Sport Lisboa e 

Marinha, n.º 19, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presente parecer dos Serviços de Fiscalização a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir o pedido de ocupação da via pública com andaimes de um piso 

e contentor, por um período de 30 dias numa área de 15 m
2
, devendo salvaguardar todas 

as normas de segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 28.º, 36.º, 38.º 

e 39.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas e demais legislação aplicável. 

 

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

conservação nos termos da alínea f) do art. 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, são consideradas isentas de licença por se 

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

mesmas não impliquem modificações das características físicas da edificação existente, 

designadamente a respectiva estrutura resistente, cérceas, forma das fachadas, forma dos 

telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - REQ. N.º 1036/10 � PC N.º 303/08 � FERNANDO GUERRA BARROS 
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474 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração e Ampliação de 

uma Edificação existente, localizada na Rua da Aventura, n.º 40, Brejo das Trutas, Freguesia da 

Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

reunião de Câmara realizada em 26/11/2009 e Projectos das Especialidades aprovados por 

Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 04/03/2010, com os condicionalismos 
que a seguir se transcrevem: 
�� 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a Câmara deliberou 

deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Planta de Implantação à escala 1/200 contendo a execução de passeio na extensão total do 

prédio confinante com a via pública e eventual beneficiação da faixa de rodagem, cujos alinhamento, 

materiais e dimensões, deverão ser objecto de consulta prévia junto dos serviços técnicos competentes desta 

Câmara. 

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

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 6 de Abril, alterado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro. 

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

deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da sua implantação. 

�� 

 
Presente requerimento a solicitar a emissão do respectivo Alvará de Licença de Construção, 

acompanhado dos elementos instrutórios, bem como cópia do Alvará de Licença n.º 648/1984, 

referente à Construção de Muro de Vedação confinante com a Rua da Aventura, na extensão de 

25ml, aprovado por Deliberação de Câmara datada de 22/08/1984. 
 

Presente informação técnica dos serviços, propondo a revogação do ponto 1 dos 

condicionalismos referidos na Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 
04/03/2010, pelo facto do muro confinante com a Rua da Aventura ter sido devidamente 
licenciado, não fazendo parte das obras a legalizar, não devendo por isso ser exigida a 
construção do respectivo passeio. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

em reunião de Câmara realizada em 04/03/2010, de forma a poder ser emitido o 

respectivo Alvará de Obras de Construção, mantendo os restantes condicionalismos 

anteriormente impostos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
17 - REQ. N.º 344/09 � PC N.º 202/06 � ACÁCIO FILIPE 
 
 
475 - Presente Pedido de Licenciamento relativo à obra de Construção de Bloco Habitacional e 

Comercial, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Av.ª 1.º de Maio, Casal do Malta, 

Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços desfavoráveis, 

comunicados através do Ofício n.º 2200/08, de 24/12. 
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Presente exposição apresentada no âmbito da audiência prévia concedida, rebatendo os motivos 

subjacentes projecto de indeferimento da pretensão. 
 
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 do art. 24.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, designadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente o n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Director Municipal da 

Marinha Grande, ao propor uma área de construção/índice de construção bruto e 

número de fogo/densidade habitacional, acima dos valores máximos permitidos para a 

categoria daquele espaço, designado de �Área Central da Marinha Grande�, e por não 

dispor do número mínimo de lugares de estacionamento a afectar aos estabelecimentos 

comerciais propostos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 


 
 
A reunião foi interrompida nesta altura, quando eram 17:15 horas, tendo sido retomada pelas 

17:30 horas, para atendimento ao público. 
 
 



 
 
ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

Sendo a presente reunião, nos termos do art.º 84º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

das 17,30 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados). 

 
Encontravam-se inscritos e foram atendidos os seguintes munícipes:  

 

1 � Representante da empresa Eusébio Machado, Mármores e Granitos, Ld.ª, que pretende 
abordar o assunto relativo ao novo Regulamento e Tabela de Taxas da Câmara Municipal, 

nomeadamente as taxas referentes aos cemitérios, que em seu entender sofreram um grande 
aumento. Pediu também um esclarecimento sobre o que são os designados �sinais funerários� � 
são as lápides? 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente explicou que as Câmara Municipais tiveram que actualizar as 
suas taxas, e o valor elevado deve-se ao facto de já há muitos anos não serem actualizadas, para 

além de que as mesmas têm que reflectir o custo. 
Em relação à expressão �sinais funerários� os mesmos terão que ser tipificados, pelo que vai 

ser clarificado com os serviços. 
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O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho interveio, referindo que esta matéria divide a Câmara, 

nomeadamente o P.S. e a CDU, que votou contra e que desde o primeiro momento sempre foi 
contra. Toda a gente está de acordo que se actualizem as taxas, e assume que nos últimos 4 

anos o não fizeram de forma consciente. A lei diz que as taxas não podem ultrapassar o custo 

envolvido para a Câmara, mas não quer dizer que tenham que ser exactamente o valor do custo. 
Assim, propõe que o executivo prepare de imediato uma revisão aos valores do Regulamento 

de Taxas, uma vez que o actual é socialmente injusto. Os aumentos aprovados são inaceitáveis. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente disse que foi eleito para administrar aquilo que é de todos, e 

não se pode exigir à autarquia que faça melhoramentos nos cemitérios sem que tenha receitas, 

explicando de seguida quais os custos de algum equipamento e de alguns produtos de 
manutenção utilizados no cemitério. 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu que o executivo tem a responsabilidade de 
administrar a Câmara, mas há que esclarecer algumas verdades: o valor das taxas não pode ser 

superior ao custo da actividade pública, mas nada diz na lei que tem que ser igual. Assim, faz 
suas as palavras do Dr. Alberto Cascalho e pede que o executivo repense o assunto e não faça 

orelhas moucas ao que é dito e ao que diz a população, senão corremos o risco da desertificação 

do mercado. Há que ter coragem para encarar o assunto. 
 
O representante da empresa Eusébio Machado, Mármores e Granitos, Ld.ª referiu que não 

pretendia, com a sua intervenção, desencadear uma discussão política. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que a questão é essencialmente política, ao 

contrário do que se possa pensar. 
 
O Sr. Presidente referiu que o actual executivo, ao contrário do anterior, assume 

conscientemente que tem que haver aumentos. 
 

 
2 � Isabel Maria Beijoco C. Domingues e outros vendedores no Mercado Municipal, que 
pretendem abordar o assunto relativo ao novo Regulamento e Tabela de Taxas da Câmara 

Municipal, nomeadamente as taxas referentes aos mercados e feiras. 
A D. Isabel referiu que compreende que tem que haver aumentos, mas não desta forma. Como 
é que aumentam as taxas quando os vendedores não têm condições no mercado, nomeadamente 

o seguinte: 
 não há ventilação 
 o chão é lavado nas vésperas do mercado, só que o piso é de alcatrão e não enxuga a 

tempo e têm que estar com os pés no frio 
 não percebe porque é que a Câmara tem um segurança a vigiar se os produtos 

desaparecem na mesma, às caixas inteiras de fruta  
 em todo o lado os mercados municipais estão abertos todo o dia, inclusive nos feriados, 

e aqui não 
 os funcionários mantêm as luzes acesas durante todo o dia, quando a partir de 

determinada altura já há luz do dia 
 os funcionários que estão no mercado não têm qualquer formação nem educação. 

 
O Sr. Vereador Paulo Vicente referiu que tinha conhecimento de algumas das questões 

colocadas mas de outras não. Como sabe que os vendedores têm uma comissão, agradecia que 

o contactassem para se reunirem e acertarem a questão do funcionamento do mercado, 
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nomeadamente o alargamento do horário, tentando, em conjunto, conciliar as fracas condições 

do mercado existente com as nossas necessidades. 
 
O Sr. Paulo, vendedor no mercado, referiu que quando este estava aberto todos os dias tinha 
5 funcionários, agora que está aberto 3 dias tem 3 funcionários. Disse ainda que há pessoas a 

vender fora do perímetro delimitado, fazendo concorrência desleal aos que pagam os seus 

impostos. 
 
 
3 � Lucinda Parreira Dinis de Sousa Francisco e Outros, residentes no Largo 1.º de Maio, 

Praia da Vieira, que pretendem esclarecimentos sobre o arrendamento do espaço �OK Bar�, de 

Eugénio Guerra, na Praia da Vieira, pois segundo dizem foram informados pelos novos 

arrendatários do espaço de que a Câmara iria conceder licença para abrirem o estabelecimento 

dentro de 3 semanas.  
Como sabem que o café funciona de forma legal mas a parte de trás, que funciona como bar, 

está ilegal, pretendem saber se é verdade que a Câmara vai legalizá-lo. 
 
O Sr. Presidente informou os presentes de que não há qualquer alteração da situação, e que 

apenas foi ao local para o visitar. O estabelecimento não tem licença para funcionar. 
 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho sugeriu que os serviços confirmem se a notificação da 

ordem de demolição foi concretizada, se não foi, e dado que o Sr. Eugénio já está no País, terá 

que ser notificado. 
 
O Sr. Presidente referiu que vai verificar com o Gabinete Jurídico a situação da notificação. 
 
 
4 � António José Fidalgo Ferreira, residente na Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de 

Janeiro, Ordem, Marinha Grande, que pretende abordar novamente o assunto relacionado com 
os problemas de acumulação de águas pluviais junto à empena da sua habitação, e que são 

provenientes da moradia do vizinho. Segundo refere, esta situação verifica-se desde que a 
Câmara beneficiou a rua onde reside. Têm-lhe dito que é uma situação entre vizinhos, só que se 

for para Tribunal nunca mais resolve o assunto, pelo que pede a ajuda e colaboração da Câmara 

na sua resolução. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente disse que já tentou por 3 vezes ir resolver o assunto, com 

materiais e funcionários da Câmara e não foi permitida a entrada. 
 
O Sr. Presidente disponibilizou-se para fazer uma reunião com os dois vizinhos, mas só a fará 

coma presença de todos.  
 

 


 
 
O atendimento ao público terminou pelas 19:20 horas, tendo os Srs. Vereadores tecido as 
seguintes considerações relativamente ao mesmo: 
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Sr. Vereador Dr. António Santos � na sequência do atendimento dos munícipes relativamente 

ao regulamento de taxas, referiu que desde 2007 que as taxas deveriam ter sido actualizadas, 
parecendo-lhe que, ao nada ter sido feito na altura, por omissão ou por falta de coragem 

política, contribuiu para que a situação agora fosse mais gravosa, para além de ter empobrecido 
a própria Câmara. 
Entende que aquilo a que se assistiu foi pura política e não uma tentativa de arranjar soluções.  
 
Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira � referiu que não gosta de falar do passado, mas tem 

que o fazer, uma vez que o Dr. Alberto Cascalho, e depois seguido pelo Dr. Vítor Pereira, ao 
ter-se levantado e feito a intervenção que fez, foi até desrespeitoso para com a própria Câmara 

e para com o Presidente, pois nunca anteriormente os Vereadores do P.S. tiveram uma atitude 
destas. Foi também desrespeitoso para com os munícipes, que vieram aqui para ser esclarecidos 

e não para ouvirem declarações políticas, que foram feitas em devido tempo e constam das 

actas, que são públicas. Disse esperar que isto seja tido em consideração para que não se venha 
a repetir. 
 
Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho � ao entender que foi acusado de falta de coragem 
política respondeu, fazendo o historial do andamento do processo de elaboração do estudo 

económico pela empresa a quem a AMLEI adjudicou o serviço com vista à elaboração do 

Regulamento de Taxas, salientando que foi um estudo que se foi arrastando no tempo, devido à 

disparidade de valores que foram encontrados nos vários municípios. Foram tais as dificuldades 

que o Governo, através da ANMP, veio a prolongar o prazo de entrada em vigor do 
Regulamento de Taxas. Foram os factos descritos que levaram ao arrastar da situação. Contudo, 
tratou-se de uma questão técnica, mas acima desta questão há uma questão política. 
 
Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira � referiu que não há dúvidas de que a Câmara Municipal é um 

órgão político. Em relação às novas taxas disse que nem ele próprio nem o Dr. Alberto 

Cascalho se revêem nesta decisão, estando diametralmente contra, contudo apresentaram uma 

proposta. 
Por último garantiu que os Vereadores da CDU vão continuar a denunciar, seja aqui ou noutro 
local, tudo aquilo com que não concordarem.   
 
Sr. Vereador José Luís � entende que toda esta situação é política, e não lhe parece que seja 

dramático que num órgão como este seja dito, de forma clara, aquilo que se pensa. No caso das 
taxas o executivo deveria ter sido mais ponderado, e na conjuntura difícil que se vive hoje 

deveria ter tido uma visão mais sensata, até porque reconhece, no caso do actual mercado, que 

este não tem condições e depois vai e agrava as taxas. 
 
 



 
 
Quando eram 20:00 horas, e após estas intervenções, a reunião foi interrompida, para jantar, 
tendo sido retomada pelas 21:35 horas, com a continuação da discussão dos restantes pontos 

que constituem a ordem do dia. 
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18 - PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NAS 

JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 

 

 

476 - Considerando que os protocolos de delegação de competências desta Câmara Municipal 

nas Juntas de Freguesia da Marinha Grande, da Moita e de Vieira de Leiria se encontram em 
vigor até 30 de Junho de 2010; 
 
Considerando que é do interesse das populações que as Juntas de Freguesia possam dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido ao abrigo das competências delegadas pelos referidos 
protocolos; 
 
Considerando que em reunião havida no passado dia 26 de Maio, foram negociadas com os 

Presidentes de Junta novas propostas de protocolo; 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 64.º n.º 6 alínea c) e 66.º nºs. 1 e 2, 

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

de 11 de Janeiro, delibera solicitar à Assembleia Municipal autorização para a delegação 

de competências nas Juntas de Freguesia da Marinha Grande, de Vieira de Leiria e da 

Moita, mediante a celebração de protocolos, cujos conteúdos se dão por integralmente 

reproduzidos e se anexam à presente acta (Anexo 1), os quais se manterão em vigor até 31 

de Dezembro de 2010, sendo tacitamente renovados por períodos iguais e sucessivos de 6 

(seis) meses. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 
 
477 - Em sessão de 30-04-2010, a Assembleia Municipal deliberou sob propostas da Câmara 

Municipal de 18-03-2010 e de 29-04-2010, aprovar o Regulamento e Tabela de Taxas do 
Município da Marinha Grande. 
 
Após a entrada em vigor do referido Regulamento e com a sua efectiva aplicação constatou-se 
que a aquela tabela de taxas contém algumas inexactidões que a seguir se rectificam: 
  
1) No nº 3 do artigo 23º do capítulo III com epígrafe �MERCADOS MUNICIPAIS�, onde se 

lê: �Lugares com utilização de equipamento do município - por m2 e mês�, deveria ler-se: 
Lugares sem utilização de equipamento do município - por m2 e mês; 
 
2) No nº 1 do artigo 30º do capítulo V com epígrafe �UTILIZAÇÃO E APROVEITAMENTO 

DE BENS DO DOMINIO MUNICIPAL�, onde se lê: �Utilização por grupos particulares�, 
deveria prever-se: Utilização por grupos particulares � por hora; 
 
3) No nº 2 do artigo 30º do capítulo V com epígrafe �UTILIZAÇÃO E APROVEITAMENTO 

DE BENS DO DOMINIO MUNICIPAL�, onde se lê: �Utilização por escolas�, deveria ler-se: 
Utilização por escolas � por hora; 
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4) No artigo 39º do capítulo VI com epígrafe �CEMITÉRIOS�, onde se lê: �Ossários 

Municipais � depósito de ossadas ou cinzas�, deveria ler-se: Ossários Municipais � depósito de 
ossadas ou cinzas � 65,80 �; 
 
Além disso, não foi prevista a taxa para a licença especial de ruído pelo período de 30 dias. 

Neste sentido, propõe-se o aditamento do artigo 61-A, do capítulo XI com a seguinte redacção: 
  
Artigo 61-A - Emissão de licença especial de ruído � por 30 dias - 100 � 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 64.º n.º 6 alínea a) da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, com redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apresentar à 

Assembleia Municipal a proposta das alterações supra elencadas, com vista à sua inclusão 

na Tabela de Taxas Municipais. 

 

Anexa-se a Tabela de Taxas Municipais com introdução das alterações referenciadas e a 

respectiva fundamentação económico-financeira relativa ao valor das taxas ora 

introduzidas (Anexo 2). 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 votos contra dos Srs. 

Vereadores da CDU, em consonância com a anterior votação e as declarações então 

proferidas. 

 
 
20 - PROJECTO DE REGULAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO 

DA PRAIA DA VIEIRA 
 
 
478 - No conjunto das infra-estruturas turísticas do concelho da Marinha Grande, o Parque de 

Campismo da Praia da Vieira pretende assumir-se como uma alternativa de qualidade para os 
turistas que escolhem esta praia para as suas férias. 
 
Esse nível de oferta tem justificado os investimentos que o Município tem vindo a realizar 

naquelas instalações com a finalidade de proporcionar aos campistas um maior conforto e bem-
estar na sua estadia. 
 
Tratando-se de um parque de campismo público cuja gestão e exploração é da responsabilidade 

da Câmara Municipal, torna-se imperioso dotá-lo de um instrumento regulamentar que defina 
as regras de utilização e de funcionamento, designadamente respeitantes a direitos e deveres 

dos campistas, período de silêncio, admissão de animais, equipamentos de queima autorizados 

e condições de circulação de veículos, nos termos do disposto no art.º 25.º da Portaria n.º 

1320/2008, de 17 de Novembro. 
 
A Câmara Municipal, em cumprimento deste preceito legal elaborou um projecto de 
Regulamento do Parque Municipal de Campismo da Praia da Vieira, no respeito por todos os 
princípios e requisitos legalmente estabelecidos no Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro, e na demais 
legislação complementar, designadamente Portarias n.ºs. 518/2008, de 25 de Junho, 1320/2008, 

de 17 de Novembro e 358/2009, de 6 de Abril. 
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Nestes termos e ao abrigo da competência conferida pelo art.º 25.º n.º 1 da Portaria n.º 

1320/2008, de 17 de Novembro e pelo art.º 64.º n.º 6 alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara 

Municipal delibera apresentar à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, de 

acordo com o previsto no art.º 53.º n.º 2 alínea a) da mesma Lei n.º 169/99, o presente 

Projecto de Regulamento do Parque Municipal de Campismo da Praia da Vieira (Anexo 

3). 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E 

APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 

 
 
22 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA ÚNICA: PROCESSOS DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO NºS 143/CO/2007 E 142/CO/2008. ARGUIDO: RUI JORGE 

MARQUES HENRIQUES. 

 

 

479 - Presente Processo de contra-ordenação nº 143/CO/2007 
Presente Processo de contra-ordenação nº 142/CO/2008  
Presente Processo de contra-ordenação nº 62/CO/2010 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

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

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

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

contra Rui Jorge Marques Henriques, a seguinte 
 

DECISÃO FINAL 

Concurso de Contra-Ordenações 

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

D.L. nº 244/95, de 14/09 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

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

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

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

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

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

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

 

Rui Jorge Marques Henriques, contribuinte nº 219 886 580, residente em Rua Pires de Campos, 

nº 14, 2º Dtº, 2430-786 Vieira de Leiria. 
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II - FACTOS IMPUTADOS 

 

Vem o arguido acusado, nos presentes autos, da prática de um ilícito de mera ordenação social, 

por no dia 7 de Maio de 2007, pelas 15H00, os Serviços de Fiscalização desta Câmara 

Municipal terem constatado que o estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado 

�Salsa Café�, sito na Rua de Leiria, nº 46, Loja D, Embra, Marinha Grande, propriedade de Rui 
Jorge Marques Henriques, se encontrava em pleno funcionamento sem para o efeito possuir a 
necessária licença de utilização para estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, 

consubstanciando uma infracção do disposto no artigo 28º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 

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

contra-ordenação prevista e punível nos termos do disposto na alínea g) do nº 1 e no nº 5 do 

artigo 38º do mesmo diploma, com coima aplicável a pessoas singulares de 500 a 3.740,90 

Euros. 
 
 
III � PROVAS 

 

Os factos imputados ao arguido foram constatados pelos Serviços de Fiscalização desta Câmara 

Municipal na sequência de deslocação ao local (cf. fls. 9 dos autos). 
Foi instaurado processo de contra-ordenação nesta Câmara Municipal em 16 de Outubro de 

2007. 
No âmbito do processo foi o arguido devida e regularmente notificada através do ofício nº 

1338, de 29/01/2008 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 

433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito 

de defesa (cf. fls. 20 a 22 dos autos). 
 
O arguido apresentou defesa escrita em 21 de Fevereiro de 2008, alegando, com relevância para 

a presente decisão, o seguinte (cf. fls. 23 e ss. dos autos): 
�(�) 

Das licenças  

O estabelecimento �Salsa Café� foi projectado com imenso empenho, quer a nível da 

organização, dimensão, articulação e função do espaço, implantação das áreas convívio, 

acessos, circulação e demais requisitos funcionais por forma a permitir a sua utilização para o 

fim em vista e adequação a regulamentos e outras imposições de lei. 

Em todas as obras levadas a cabo foram observados os requisitos de exigência da maior 

qualidade, quer nas matérias-primas aplicadas, quer os equipamentos instalados, de forma a 

dotar o estabelecimento de requisitos de alta qualificação. 

Foram, por outro lado observadas, de forma rigorosa, as regras de segurança impostas por lei 

e regulamentos para estabelecimentos daquela espécie, e envolveram grandes somas de 

capital, só disponíveis, no pressuposto da rentabilidade assegurada mediante a imediata 

exploração comercial do estabelecimento. 

De resto, não foram essa previsibilidade quanto ao início de actividade, e sempre o 

investimento seria absolutamente catastrófico. 

O arguido projectou a exploração do espaço, com a maior boa fé, empenhamento e orgulho, 

sempre na expectativa, de resto legítima, da recuperação do investimento. 
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Para poder laborar celebrou contratros de abastecimento de energia, água e telefone com as 

entidades competentes, vigentes à data da abertura, que mereceram a aprovação e o 

acolhimento de tais entidades. 

Contratou, ainda, para nele laborarem, funcionários habilitados e experientes no ramo. 

(�) 

Veio a deparar-se com problemas vários com a obtenção da licença de utilização do espaço, 

multiplicando-se em empenhadas diligências junto da Câmara Municipal da Marinha Grande 

com vista a ultrapassar o problema. 

(�) 

Pelo facto de o arguido não possuir licença de utilização está também impedido, 

objectivamente, de solicitar quaisquer outras licenças, nomeadamente a de esplanada e dos 

reclames luminosos. 

(�) 

Pretende (�) regularizar todas as referidas situações após a aprovação da licença de 

utilização que espera vir a conseguir a curto prazo. (�)� 

 

O arguido apenas juntou aos autos fotocópia do Bilhete de Identidade e do cartão de 

contribuinte. 
Arrolou ainda como testemunhas Bruno Miguel Pereira Rosa e Márcia Cristina Francisco.  
 
As testemunhas arroladas foram inquiridas no Serviço de Contra-Ordenações desta Câmara 

Municipal no dia 26 de Agosto de 2008 (cfr. fls. 54 e 55 dos autos). 
 
Bruno Miguel Pereira Rosa prestou os seguintes esclarecimentos: 
�(�) 

Refere que, quanto à falta de licença de utilização do estabelecimento sabe que o processo de 

licenciamento do mesmo já se encontrava a decorrer (�).� 

 

Márcia Cristina Francisco prestou as seguintes declarações: 
�(�) 

No que respeita ao facto de na altura estar a decorrer um espectáculo de Karaoke sem licença 

especial de ruído refere que o estabelecimento não poderia ter a respectiva licença, uma vez 

que ainda não possuía licença de utilização. 

Refere que no dia 7 de Maio de 2007, quando a Fiscalização Municipal se deslocou ao local, o 

processo de licenciamento do estabelecimento ainda se encontrava a decorrer. 

Refere que no dia 15 de Maio de 2007, quando a Fiscalização Municipal constatou a 

existência dos dois reclamos luminosos na fachada do estabelecimento, a situação era ainda a 

mesma, ou seja, o processo de licenciamento ainda decorria, facto pelo qual não podia obter o 

licenciamento da publicidade. Salienta, no entanto, que assim que o estabelecimento obteve 

licença de utilização regularizou logo a situação (�)�. 

 

 

IV - FACTOS PROVADOS 

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

decisão: 

 
a) No dia 7 de Maio de 2007, pelas 15H00, os Serviços de Fiscalização desta Câmara 

Municipal constataram que o estabelecimento de restauração e/ou bebidas 

denominado �Salsa caffé�, sito na Rua de Leiria, nº 46, Loja D, Embra, Marinha 
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Grande, propriedade do arguido, se encontrava em pleno funcionamento sem para o 
efeito possuir o necessário alvará de licença de utilização para estabelecimentos de 

restauração e/ou bebidas; 
b) Correu termos nesta Câmara Municipal o Processo de Licenciamento nº 375/06, em 

nome de Rui Jorge Marques Henriques, com vista ao licenciamento de um 
estabelecimento de bebidas; 

c) No âmbito do referido processo de licenciamento foi emitido alvará de licença de 

utilização nº 01/08, em 03/04/2008; 
d) À data dos factos o estabelecimento em causa não se encontrava devidamente 

licenciado; 
e) O arguido não apresentou quaisquer documentos comprovativos da sua situação 

económica; 
f) O arguido agiu de forma dolosa, uma vez que tinha perfeito conhecimento da 

obrigatoriedade de ter de aguardar pela emissão do alvará de licença de utilização 

para estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, apenas podendo abrir o seu 
estabelecimento ao público após a emissão do respectivo alvará, o que, como foi 

referido supra, apenas veio a verificar-se em 03/04/2008; 
g) Prova disso é precisamente o facto de o arguido ter requerido informações 

relativamente à emissão de licenças de publicidade, tendo sido informado de que as 

mesmas não seriam emitidas sem o necessário alvará de licença de utilização. 
 

*** 
 

Quanto à culpa 

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

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

pessoa do agente e à sua atitude interna, mas apenas uma imputação do facto à responsabilidade 

social do seu autor (Figueiredo Dias em �O movimento da descriminalização e o ilícito de mera 

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

Legislação Complementar�, I, página 331, Centro de Estudos Judiciários, 1983)�. 
A culpa analisa-se na possibilidade de um juízo de censura ou de reprovação da conduta do 

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

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

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

praticar o facto descrito na lei contra-ordenacional, ou que incorreu na falta do cuidado devido, 
com a consequência da realização do facto proibido por lei, tendo de concluir que, no caso 

concreto e como já referido supra, o arguido agiu de forma dolosa e intencional, bem sabendo 
que a sua conduta era ilícita, tendo optado por não aguardar pela emissão do respectivo alvará 

de licença de utilização, título que legitimaria a utilização do estabelecimento e respectiva 

abertura ao público. 
 
Quanto à gravidade da contra-ordenação 

O facto de o legislador sujeitar a execução de determinadas operações urbanísticas a 

procedimentos de controlo prévio visa garantir que são observados determinados requisitos 

específicos com vista à prossecução de objectivos de segurança e salubridade. 
No caso concreto de estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, tais requisitos e normas de 

segurança e salubridade encontravam-se sujeitas a pareceres de entidades externas ao 
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município que se pronunciavam, no âmbito das suas competências, sobre a viabilidade da 
pretensão, pelo que não poderemos deixar de classificar a contra-ordenação em causa, isto é, a 

utilização do estabelecimento sem o respectivo título como grave, atento o facto de o referido 

estabelecimento se destinar à prestação de serviços às pessoas em geral, sem que previamente 

as condições do seu funcionamento tenham sido apreciadas e valoradas por nenhuma entidade. 
 

*** 
Quanto à situação económica do arguido 

Apesar de devida e regularmente notificado para o efeito através do ofício nº 1338, de 

29/01/2008, o arguido não juntou aos autos nenhum documento comprovativo da sua situação 

económica, pelo que não poderá atender-se a este critério para efeitos de determinação da 

coima. 
 

*** 
Quanto ao benefício económico retirado pelo arguido com a prática da contra-ordenação 

O arguido retirou certamente benefícios económicos com a prática da contra-ordenação de que 

vem acusado, não sendo, no entanto, possível determinar o quantuum concreto do mesmo, uma 

vez que para tal teríamos de saber exactamente o volume de negócios e preços praticados, a que 

acresceria o não pagamento das taxas devidas a esta autarquia no âmbito das operações 

urbanísticas. 
 

*** 
 

V � COIMA APLICADA 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da contra-
ordenação de que o arguido vem acusado e descrita na acusação proferida a folhas 17 a 19 dos 

autos. 
Esta contra-ordenação viola o disposto no artigo 28º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de 

Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março. 
A esta contra-ordenação corresponde uma coima graduada de 500 a 3740,90 Euros, nos termos 
do disposto no artigo 38, nº 1, alínea g) e nº 5 do referido diploma. 
Assim, face ao disposto no art. 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do D.L. n.º 

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

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

Tendo esta Câmara Municipal tido conhecimento que contra o arguido correram os seus termos 
os processos de contra-ordenação nº 143/CO/2007 e 142/CO/2008, no âmbito dos quais foi o 

arguido acusado da prática de sete ilícitos contra-ordenacionais da competência sancionatória 

do Sr. Presidente da Câmara e condenado por decisão proferida pelo Sr. Presidente da 

Câmara ao pagamento de coima única no valor de 1.500,00 � (mil e quinhentos euros), 

acrescido de custas no valor de 52,50. 
Há que proceder ao cúmulo jurídico das duas coimas concretamente aplicadas à arguida e, 

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

concretamente aplicada pelo Sr. Presidente da Câmara no âmbito dos processos de Contra-
Ordenação nº 143/CO/2007 e 142/CO/2008 e a coima acabada de aplicar concretamente por 

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

praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo resulta da 
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soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso�, não podendo a coima 

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

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

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

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

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

nº 109/2001, a Câmara Municipal delibera aplicar a coima única de Euros: 1.800,00 (mil e 

oitocentos euros), condenando a arguida ao seu pagamento. 

 

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

D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, e ainda do art.º 5º, nº 1 e nº 2 e 

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

fica ainda o arguido condenado ao pagamento das custas do processo, no valor de Euros 

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

referidos, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da presente decisão. 
 

De harmonia com o disposto no art.º 58º n.º 2 e 3 do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

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

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

 

a) Esta condenação torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada, 

nos termos do art.º 59º do Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, na redacção dos diplomas 

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

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

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

o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho. 
c) Na falta de tal impugnação, deverá V. Exª. proceder ao pagamento da coima e custas 

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

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

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

esse facto ser comunicado, por escrito, devidamente fundamentado e com a devida 
antecedência. 

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

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

Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro. 
  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

23 - �APLICAÇÃO DE PAVIMENTO SINTÉTICO EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES � 3.ª FASE� � AJUSTE DIRECTO N.º 11/2010 � DEEM - SUSPENSÃO 

DE TRABALHOS 
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480 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/10/11 datada de 27/05/2010, em que se 

propõe a aprovação da suspensão de todos os trabalhos da empreitada �Aplicação de pavimento 

sintético em diversos recintos escolares � 3.ª fase�. 
 
A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/10/11, que se anexa 

(Anexo 4) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao abrigo 

do disposto no artigo 365.º, alínea a) do CCP aprovar a suspensão de todos os trabalhos 

da empreitada �Aplicação de pavimento sintético em diversos recintos escolares � 3.ª 

fase�, até ao dia 09/07/2010, com efeitos desde o dia 27/05/2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
24 - �REDE SANEAMENTO NO LUGAR DA PASSAGEM � VIEIRA DE LEIRIA � SUB 

� BACIA � 1ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2010 ( DIRM) � LISTA DE 

ERROS E OMISSÕES. 

 
 
481 - Presentes listas de erros e omissões entregues por diversos interessados no âmbito do 

procedimento identificado em epígrafe. 
 
Presente informação técnica na qual se apreciam as listas e se propõe a sua rejeição integral. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 61.º, n.º 5, do Código dos 

Contratos Públicos, rejeitar todas as listas de erros e omissões apresentadas. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - �REDE SANEAMENTO NO LUGAR DA PASSAGEM � VIEIRA DE LEIRIA � SUB 

� BACIA � 1ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2010 (DIRM) � RECTIFICAÇÃO 

DA LISTA DE MEDIÇÕES. 

 
 
482 - Presente informação SS-25.2010, na qual se propõe a rectificação da lista de medições, 

por iniciativa da entidade adjudicante, nos termos do artigo 50.º, n.º 3, do Código dos Contratos 

Públicos. 
 
A Câmara Municipal, concordando com a informação anexa (Anexo 5), delibera, nos 

termos do artigo 50.º, n.º 3, do CCP, rectificar a lista de medições do procedimento 

identificado em epígrafe suprimindo os artigos 10.1 e 10.2 do Capítulo 6 e, em 

consequência, reduzindo o preço base para 213.255,94 Euros (Duzentos e treze mil e 

duzentos e cinquenta e cinco euro(s) e noventa e quatro cêntimo(s)), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. 

 

Mais delibera prorrogar o prazo para a apresentação das propostas por período 

equivalente ao inicialmente fixado, de acordo com o artigo 64.º, n.º 1, do CCP. 
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A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - 7ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES 2010 NA MARINHA GRANDE - 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA AS COLECTIVIDADES PARTICIPANTES 

 
 
483 - Presentes no Sector Cultural, os ofícios das 12 colectividades do Concelho que 

participam na 7ª edição das Marchas, a ASURPI - Associação Sindical União dos Reformados, 

o Clube Desportivo e Recreativo da Amieira, o Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, a 
Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º Dezembro, O Futebol Clube � Os Belenenses�, a 

Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro, Associação Social Cultural e Desportiva de 

Casal Galego, Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria - Centro Cultural da Passagem, 
Sport Lisboa e Marinha, Clube Desportivo Moitense, Associação Cultural e Recreativa da 

Comeira e o Sport Império Marinhense, onde solicitam apoio financeiro para a sétima edição 

das Marchas Populares a realizar nos dias 18, 19 e 20 de Junho de 2010 na Avenida da 
Liberdade na Marinha Grande. 
 
Presente também, o ofício E/4897/2010 da Comissão de Marchas Populares Marinha Grande 

2010, onde informa quais são as colectividades que este ano irão participar no evento e que as 

mesmas irão individualmente fazer o pedido de apoio financeiro com o respectivo orçamento.  
 
Esta iniciativa tem como principais objectivos fomentar a união do movimento associativo no 

nosso Concelho, oferecer a toda a população do Concelho um evento cultural e recreativo de 

cariz popular e promover o enraizamento de uma tradição popular.  
 
Trata-se de um evento promovido por várias associações do Concelho já há alguns anos, mas 

que este ano apresenta uma maior participação e um novo formato, propondo a realização do 

desfile no centro da nossa cidade oferecendo a toda a população e visitantes três dias que se 

antevêem de grande animação. 
 

O apoio financeiro destina-se a comparticipar nas despesas com a cenografia, nomeadamente a 
elaboração e decoração dos arcos e com a compra dos tecidos e confecção dos figurinos e 

demais acessórios. 
 

QUADRO A 

 
ENTIDADE Nº OFÍCIO DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 

APRESENTADO 

APOIO A  

ATRIBUIR 

Contribuinte 

Associação Cultural e Recreativa da 

Comeira 
E/5783/2010 Figurinos e 

Cenografia 
2979.00� 500,00� 500 787 654 

Associação Sindical União dos 

Reformados, Pensionistas e Idosos 
E/5785/2010 Figurinos e 

Cenografia 
1100.00� 500,00� 502 870 419 

Associação Social, Cultural e Desportiva 

de Casal Galego 
E/5580/2010 Figurinos e 

Cenografia 
2479.00� 500,00� 501 540 563 

Clube Desportivo e Recreativo da Amieira E/5940/2010 Figurinos e 
Cenografia 

1990.00� 500,00� 501 611 410 

Clube Desportivo Moitense  
E/6381/2010 

Figurinos e 
Cenografia 

 
2409.00� 

500,00� 501 216 049 

Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de 
Leiria � Centro Cultural da Passagem 

E/5780/2010 Figurinos, 
Cenografia, 
Música e 
Logística 

2860.00� 500,00� 501 156 550 

Futebol Clube �Os Belenenses� E/5700/2010 Figurinos e 
Cenografia 

1290.00� 500,00� 501 124 683 
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Grupo Desportivo e Recreativo das 
Figueiras 

E/5916/2010 Figurinos e 
Cenografia 

2100.00� 500,00� 501 075 330 
 

Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de 

Janeiro 
E/5802/2010 Figurinos e 

Cenografia 
2780.00� 500,00� 501 623 051 

Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de 

Dezembro 
E/5944/2010 Figurinos e 

Cenografia 
1860.00� 500,00� 501 623 906 

 
Sport Império Marinhense E/5350/2010 Figurinos e 

Diversos 
 
955.00� 

500,00� 501 422 986 

Sport Lisboa e Marinha E/5784/2010 Figurinos e 
Cenografia 

2415.00� 500,00� 501 219 340  

VALOR TOTAL DO APOIO  6000,00�  

 

 

Analisado o pedido, e considerando que: 
1. O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de 

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

2. Se trata de um evento cultural com raízes na tradição popular que envolve 

toda a população e promove o convívio entre diversas associações e envolve 

cerca de 600 figurantes de várias gerações;  
3. Se trata de uma iniciativa que traduz o empenhamento e o dinamismo do 

associativismo no Concelho; 
4. Irá servir de pólo de atracção a muitos visitantes. 
 

A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 
11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 6000,00� (seis mil euros) a distribuir 

equitativamente pelas doze associações conforme o quadro A que se transcreve nesta 

deliberação, para apoio às despesas com os figurinos, acessórios e cenografia das Marchas 

2010 na Marinha Grande, cuja verba se enquadra na acção 2010/A/111 do PAM. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que: 
Cada entidade mencionada no quadro A, fica obrigada a apresentar, num prazo de 30 dias 

(seguidos) após a realização da actividade, um relatório da execução da iniciativa onde 
conste:  

 uma breve descrição do evento 
 recortes de imprensa alusivos ao evento 
 fotos do evento 
 relatório financeiro do evento (despesas e receitas) 
 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 e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

Mais se informa que cada uma das entidades acima mencionadas está em condições de 

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

regularizada perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões 

que se encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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27 - APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DA SÉTIMA EDIÇÃO 

DAS MARCHAS POPULARES 2010 

 
 
484 - Presente informação n.º I/886/2010 da DCPH e o pedido com o registo E/7093/2010 da 
Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego, com sede em Rua Clube Desportivo 
de Casal Galego, nº 5-A, Casal Galego, 2430-081 Marinha Grande, contribuinte nº 501540563, 

solicitando apoio logístico e financeiro em representação das doze colectividades das três 

freguesias da Marinha Grande intervenientes na sétima edição das Marchas Populares da 

Marinha Grande, destinado à realização das Marchas Populares MG2010 que se realizam de 18 

a 20 de Junho na Av. da Liberdade - Marinha Grande.  
Trata-se de um evento a realizar nos dias 18, 19 e 20 de Junho do corrente ano, na Avenida da 
Liberdade, na Marinha Grande, que consistirá na realização de três dias de desfiles de marchas 

pertencentes a doze colectividades das três freguesias do concelho da Marinha Grande, nas 
quais participaram cerca de 600 marchantes. Terá ainda uma componente gastronómica e de 

grande convívio e confraternização, na medida em que se irão realizar tasquinhas durante a 

tarde e noite, que servirão os mais variados petiscos e bebidas. 
 
Os objectivos desta iniciativa são: 
 
- A promoção e valorização da cultura popular do concelho através de um evento de grande 

relevância e notoriedade, dirigido à comunidade do concelho da Marinha Grande e da região, 

que beneficiará de três dias de programação cultural, potenciando a atractividade de pessoas à 

Marinha Grande, contribuindo assim para o desenvolvimento económico. 
- O desenvolvimento cultural do concelho da Marinha Grande,  por via da criação artística e 

produção cultural inerente por parte dos seus participantes e promotores, assim como do 
envolvimento conjunto e estratégico dos agentes culturais que são as colectividades do nosso 

concelho; 
- Dinamização da actividade cultural do concelho, contribuindo para o esforço de atractividade 
de pessoas ao centro da cidade; 
- Potenciar a participação da comunidade em projectos de natureza cultural e recreativa; 
O evento será montado nos dias 17 e 18 de Junho de 2010 e desmontado de 19 para 20 de 

Junho de 2010. 
 
O orçamento da iniciativa ascende a cerca 46.065 � (valor total das despesas). 
 
Apoio Financeiro 

Solicitam apoio financeiro para pagamento das despesas de contratação de som e luz para 

animação do recinto e evento, no valor de 2640 euros (valor com IVA incluído), bem como 

para pagamento das despesas de aluguer de uma tenda onde se farão as tasquinhas, no valor de 

1810 euros (valor com IVA incluído). 
 
A Câmara analisou a proposta e considerando que: 

 
a) O município deve apoiar actividades de interesse municipal de natureza recreativa, social e 
cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho da 

Marinha Grande; 
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b) Se trata de uma actividade cultural cujos principais objectivos são a promoção e valorização 

da cultura popular do concelho através de um evento de grande relevância e notoriedade, 

dirigido à comunidade do concelho da Marinha Grande e da região, que beneficiará de três dias 

de programação cultural, potenciando a atractividade de pessoas à Marinha Grande, 

contribuindo assim para o desenvolvimento económico; O desenvolvimento cultural do 

concelho da Marinha Grande,  por via da criação artística e produção cultural inerente por parte 

dos seus participantes e promotores, assim como do envolvimento conjunto e estratégico dos 

agentes culturais que são as colectividades do nosso concelho; A dinamização da actividade 

cultural do concelho, contribuindo para o esforço de atractividade de pessoas ao centro da 

cidade; Potenciar a participação da comunidade em projectos de natureza cultural e recreativa; 

c) Que envolve doze associações das três freguesias do concelho na organização de um evento 

de grande projecção recreativa e cultural; 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural para o município por via dos 

objectivos propostos; 
e) Que se trata de uma iniciativa gratuita que envolve milhares de munícipes e espectadores da 

região; 
f) Que atrairá muitos visitantes à Marinha Grande; 
 
Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

conceder o apoio logístico necessário dentro das possibilidades encontradas, bem como a 

atribuição de um apoio financeiro no valor de 4450 euros - quatro mil quatrocentos 

cinquenta euros - à Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego com sede em 

Rua Clube Desportivo de Casal Galego, nº 5-A, Casal Galego, 2430-081 Marinha Grande, 

contribuinte nº 501540563, para custear despesas de aluguer de som e luz bem como da 

tenda comum para realização das tasquinhas. 

 

Fica a entidade obrigada a apresentar, no prazo de 30 dias (seguidos) após a realização da 

acção, um relatório de execução da iniciativa, onde conste: 

a) Breve descrição da actividade desenvolvida 

b) Recortes de imprensa alusivos à actividade 

c) Fotos da acção 

d) Relatório financeiro da actividade desenvolvida 

e) Cópia de documentos fiscalmente válidos que comprovem a efectiva aplicação das 

verbas atribuídas, tendo em conta o fim  primeiro da deliberação. 

 

A não apresentação do relatório com os elementos acima descritos implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade e cujas cópias se anexam 

à presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/111. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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28 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia oito de Junho de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.338.196,56 � (dois 
milhões, trezentos e trinta e oito mil cento e noventa e seis euros e cinquenta e seis cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 









485 - De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 

unanimidade analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. REQ. N.º 849/10 � PC N.º 368/08 � FERNANDO CARRIÇA � CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA. 

 

2. PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2010. ARQUIVAMENTO  

 

 



 
 

1 - REQ. N.º 849/10 � PC N.º 368/08 � FERNANDO CARRIÇA � CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA. 
 
 
486 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Operação de Loteamento Urbano com 

Obras de Urbanização, a levar a efeito num prédio rústico sito em Talhões da Vieira, Rua 

Franklim Vieira Dias/Rua Santo António de Platina, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho de 

Marinha Grande, inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 5930 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 2537, dispondo de Projecto de Arquitectura 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 17/09/2009. 
 

Presentes Projectos das Obras de Urbanização referentes à Operação de Loteamento Urbano, 

dispondo das Informações Técnicas dos vários serviços desta Câmara Municipal, que atestam 

estarem preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir os projectos e respectivos orçamentos das Obras de 

Urbanização referentes à Operação de Loteamento descrita, com os seguintes 

condicionalismos: 
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1. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

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

que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, no valor de � 37.201,14 (trinta e 

sete mil, duzentos e um euros e catorze cêntimos), referente às seguintes 

componentes: 

 
PROJECTOS DAS 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas viárias: ---------- 

Rede de Abastecimento de Águas: � 6.612,60 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas: � 2.302,30 

Infra-estruturas Eléctricas e de Iluminação: � 10.616,00 

Infra-estruturas de Telecomunicações: � 8.313,48 

Infra-estrutura de Gás: � 9.356,76 

Espaços Verdes e de Utilização Colectiva: ---------- 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A PRESTAR � 37.201,14 

 
 
2. Proceder ao pagamento de uma compensação ao município em numerário, pelo facto 

de se verificar a não cedência de áreas destinadas a Espaços Verdes e de Utilização 

Colectiva e Espaços para Equipamento de Utilização Colectiva, nos termos do n.º 4 do 

art. 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 04/09, decorrente da aplicação da Portaria n.º 216-B/2008, de 

03/03, calculada nos termos definidos em regulamento municipal. 

 

3. Garantir a existência de zonas permeáveis dentro dos respectivos lotes, recorrendo à 

execução de poços de infiltração, para que se possa drenar as águas pluviais 

provenientes das caleiras e terraços das construções. 

 

Deliberou ainda, nos termos do art. 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção 

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

um ano para a realização das Obras de Urbanização. 

 

Mais deliberou informar o requerente que deverá, no prazo de um ano a contra da data 

da notificação do acto de licenciamento, requerer a emissão do respectivo alvará, 

conforme determina o art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe 

foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, e que o início das Obras de Urbanização 

deverá ser comunicado aos Serviços Técnicos da Divisão de Infra-estruturas e Redes 

Municipais desta Câmara Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
2 - PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2010. ARQUIVAMENTO  

 

 

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

Grande, datado de 5 de Fevereiro de 2010, com n.º 26/GP/AP/2010, foi instaurado ao abrigo do 

disposto no artigo 41.º do Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas 
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(Estatuto Disciplinar), aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, processo disciplinar 

contra o trabalhador Manuel Custódio Silva, a exercer funções de Assistente Operacional no 

Sector de Conservação e Manutenção, da Divisão Edifícios e Equipamentos Municipais; 
 
Considerando que, finda a defesa, foi elaborado, nos termos do preceituado no artigo 54.º, n.º 

1 do referido Estatuto, o relatório final; 
 

Considerando que no relatório final é proposto que se proceda ao arquivamento dos 

correspondentes autos; 
 

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

estes que fazem parte integrante da presente Deliberação; 
 

Considerando que o arquivamento dos processos disciplinares é da competência do órgão 
executivo, sendo esta indelegável, nos termos dos artigos 14.º, n. 

os 4 e 6 e 54.º, n.º 3, do 

Estatuto Disciplinar; 
 

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

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

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

 Arquivar o processo disciplinar instaurado contra o trabalhador Manuel Custódio 
Silva, a exercer funções de Assistente Operacional no Sector de Conservação e 

Manutenção, da Divisão Edifícios e Equipamentos Municipais, com os fundamentos 

constantes do Relatório Final (fls. 42 a 46 do Processo Disciplinar n.º 1/2010), que se 

anexa; 
 
 Notificar, nos termos do artigo 57.º do Estatuto Disciplinar, o arguido e a instrutora, da 

presente deliberação, sendo esta ainda comunicada à Chefe de Divisão Edifícios e 

Equipamentos Municipais. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 








APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

488 - 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 23:20 

horas. 
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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 

 
 
 

 

 


