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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

sete de Maio de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 
deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 

 
 



 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

 

1. REQ. N.º 69/10 � PC N.º 80/09 � DESAFIOS DA IDADE, LDA. 

 

2. REQ. N.º 458/10 � PC N.º 100/09 � AUGUSTO TOMÉ PENELA 

 

3. REQ. N.º 2578/09 � PC N.º 720/06 � ANA CÉLIA BENTO PEDROSA 

 

4. REQ. N.º 1581/09 � PC N.º 335/08 � SARA ALESSANDRA CANALE E OUTROS 
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5. REQ. N.º 1122/10 � PC N.º 243/09 � LUÍSA ADRIANA HENRIQUES COSTA 

MATIAS 

 

6. REQ. N.º 1128/10 � PC N.º 727/07 � VECOGEST, LDA. 

 

7. REQ. N.º 1190/10 � PC N.º 73/09 � FRANCISCO SILVA GOMES 

 

8. REQ. N.º 1009/10 � PC N.º 60/07 � LUNETO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, 

LDA. 

 

9. REQ. N.º 1018/10 � PC N.º 817/04 � ADELINO DOMINGUES GIL 

 

10. REQ. N.º 3143/09 � PC N.º 533/06 � JOÃO MANUEL MOITEIRO GOMES 

 

11. REQ. N.º 1227/10 � PC N.º 470/06 � ANDREIA SOFIA OLIVEIRA MARTINS 

MARQUES JOÃO 

 

12. REQ. N.º 1137/10 � PC N.º 360/08 � ADELINO ESPERANÇA PEREIRA 

 

13. REQ. N.º 1138/10 � PC N.º 120/07 � PEDRO MIGUEL DA SILVA CARNIDE 

CRESPO 

 

14. REQ. N.º 1026/10 � PC N.º 342/97 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 

15. REQ. N.º 763/10 � PC N.º 60/10 � SOCIEDADE UNIÃO DE ALBERGARIA 

 

16. REQ. N.º 767/10 � PC N.º 59/10 � ALBERTINA MARIA ESTEVAIS MIGUEL 

 

17. REQ. N.º 1159/10 � PC N.º 103/10 � CARLOS HUMBERTO FERNANDES 

GALVÃO 

 

18. REQ. N.º 59/10 � PC N.º 1324/00 � SANDRA CATARINA DOURADO COELHO 

 

19. REQ. N.º 855/10 � PC N.º 449/00 � LITORALTUR � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

20. REQ. N.º 1460/08 � PC N.º 180/08 � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES A. 

GONÇALVES, LDA. 

 

21. 11.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

22. REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS � APROVAÇÃO 

DO PROJECTO DE EXECUÇÃO E DO PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE 

O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

HIDROGRÁFICA DO CENTRO. 

 

23. BAR E CAMPO DE TÉNIS EM S. PEDRO DE MOEL. ADJUDICAÇÃO. 
 

24. ALTERAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. 
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25. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARIANA FORTUNATO VERDINGOLA. 

DEFERIMENTO. 
 

26. AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA - RECTIFICAÇÃO 
 

27. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

28. TUMG, E.M. � PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2010 
 

29. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE INE / MUNICÍPIO, NO ÂMBITO 

DA ACTUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REFERENCIAÇÃO 

GEOGRÁFICA DO INE/CENSOS 2011 
 

30. PROTOCOLO DE PARCERIA COM O PLANO NACIONAL DE LEITURA 

(PNL). 
 

31. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE JULHO DO CORRENTE ANO. 
 

32. AUTORIZAÇÃO PARA ARRENDAMENTO E FIXAÇÃO DO VALOR DA 

RENDA CONDICIONADA A COBRAR PELA PROPRIETÁRIA DA 

HABITAÇÃO SITA NA RUA DAS CABECEIRAS N.º 8, CASAL DE ANJA - 

VIEIRA DE LEIRIA - CONSTRUÍDA AO ABRIGO REGULAMENTO DE 

ALIENAÇÃO DE LOTES PARA AUTO-CONSTRUÇÃO SOCIAL (RALACS), 

PARA FINS DE ARRENDAMENTO. 
 

33. PROGRAMA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE 

 

34. RECTIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO AO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS GUILHERME STEPHENS, CONSTANTE NA DELIBERAÇÃO N.º 

792 DA ACTA N.º 26/2009, DATADA DE 17 DE NOVEMBRO, COM A 

EPÍGRAFE: � APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO 

PARA MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E 

OUTROS BENS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO E JARDINS-DE-INFÂNCIA REFERENTE AO 

PRIMEIRO PERÍODO DO ANO LECTIVO 2009/2010� PARA PAGAMENTO 

DO VALOR EM FALTA. 

 

35. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

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

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2009/2010 � 2ª 

DELIBERAÇÃO 

 

36. ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA 

REGIÃO DA MARINHA GRANDE � ADESER II, IPSS - : PEDIDO DE 

SUBSÍDIO PARA A CONTINUIDADE DAS ACTIVIDADES 

DESENVOLVIDAS, NO ÂMBITO DOS PROJECTOS OTL � O NOSSO 

MUNDO� E �GABINETE MÃO ABERTA�. 
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37. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL 

OVERLIVE PELA CISCO � ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUVENIL 

 

38. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA DOS 

CAMPOS DE FÉRIAS EM SÃO PEDRO DE MOEL 

 

39. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

 









PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 



 
 

 No início da reunião foi distribuída a todos os membros do executivo cópia da 

informação da Divisão Financeira relativa à �Evolução das despesas pagas nos anos de 

2007 a 2010, nos meses de Janeiro a Abril�, tal como havia sido solicitado pelo Sr. 
Vereador Dr. Alberto Cascalho na anterior reunião, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 1). 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho chamou a atenção para a necessidade de limpar 

os espaços junto às empresas da Zona Industrial da Marinha Grande, que se encontram 

com ervas muito altas. 
 
O Sr. Presidente respondeu, dizendo que os serviços já o informaram de que estão à 

espera de conhecer o projecto do IPL para poderem cuidar do espaço comum. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira colocou as seguintes questões: 
- em que situação se encontra a estrada que liga a Zona Industrial a Picassinos?; 
- em que fase se encontra o processo do Centro Comercial Moderno?. 

 
Relativamente à primeira questão, o Sr. Vereador Paulo Vicente respondeu, 
informando que o processo está em execução, estando a ser feitos os contactos das 

cedências para o domínio público. Também já houve uma reunião com a Lusitânia Gás 

e com a EDP para se compatibilizarem as intervenções. 
 
A segunda questão foi respondida pelo Chefe da DLOP � Divisão de Licenciamento de 

Obras Particulares, que informou que já foi aprovado em reunião de Câmara o projecto 

de arquitectura, faltando agora aprovar as especialidades. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. António Santos abordou os seguintes assuntos: 
- relembrou a questão do gabinete para os vereadores da oposição, tendo sido informado 

que já existe, mas ainda só tem uma secretária e uma cadeira; 
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- medidas para a resolução do problema de falta de estacionamento no centro histórico; 
- ocorrência de acidentes junto ao Jasmim, situação que talvez possa  ser resolvida com       
  a existência de 3 faixas de rodagem. 



Relativamente ao segundo assunto, o Sr. Presidente informou que estão a ser 

analisadas algumas possibilidades, nomeadamente, tal como já aqui o tinha referido, a 

utilização do espaço conhecido por �pátio do Barroca�. Contudo, a proposta que chegou 
à Câmara foi de mais de 10.000 euros por mês. Assim, já foi enviada uma carta para que 

os proprietários procedam à limpeza do terreno, prevendo-se que a TUMG apresente, 
dentro de pouco tempo, um projecto sobre o estacionamento no centro histórico. 
 

Em relação à situação junto ao Jasmim, o Sr. Vereador Paulo Vicente referiu que a 
Estrada é Nacional, e que a Câmara está a diligenciar um pedido de reunião com o 

Instituto de Estradas, em Lisboa, e este será um dos assuntos a abordar, bem como o 

problema das árvores e das raízes que apanham grande parte dos passeios. 
 


 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de dois processos de obras 
particulares não incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, 

pelo que os mesmos serão apreciados imediatamente após a votação daqueles que 

constituem a ordem do dia.  
Solicitou ainda a inclusão, também fora da ordem do dia, da proposta de delegação de 

competências que se segue, a qual foi apreciada e votada de imediato: 




DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA ISENÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS MUNICIPAIS. 

 
 
416 - Ao abrigo do disposto na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, na sua redacção actual, 

foi elaborado o Regulamento de Taxas Municipais, que entrou em vigor no passado dia 17 de 
Maio de 2010. 
 
Os artigos 14.º e 17.º do referido Regulamento prevêem, em obediência ao estatuído na alínea 

d) e f) do n.º 2 do artigo 8.º da citada Lei, os regimes das isenções e pagamento em prestações. 
 
1 - Sobre as isenções, conforme consta da própria nota justificativa do regulamento, procurou-
se criar um catálogo tipificado, devidamente fundamentado, com vista a facilitar a sua 
interpretação e aplicação aos casos concretos, tanto pelos serviços como pelos destinatários do 

Regulamento, em obediência ao regime das competências definido pela Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na sua redacção actual; 
Neste sentido, preceitua o n.º 3 do artigo 14.º que estão isentas do pagamento de taxas 

municipais prevista no Regulamento, as seguintes entidades: 
a) As Juntas de Freguesia do concelho da Marinha Grande, quando as pretensões 

visem a prossecução das suas atribuições e competências e em actividades 

exclusivamente por si organizadas em benefícios das respectivas populações; 
b) As associações de bombeiros, as fundações e as associações culturais, desportivas 

ou recreativas legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no concelho da 
Marinha Grande, relativamente aos actos, factos ou actividades que se destinem 
directamente à prossecução dos seus fins estatutários; 
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c) As pessoas colectivas de utilidade pública e de solidariedade social, relativamente 

aos actos, factos ou actividades que visem exclusivamente a prossecução dos seus fins 

estatutários, desde que beneficiem de isenção ou redução de IRC, nos termos do art.º 

10.º do Código do IRC e cuja sede se situe no concelho da Marinha Grande; 
d) As pessoas singulares que se encontrem em situação de comprovada insuficiência 

económica, ou seja que se insiram num agregado familiar cujo rendimento bruto 

englobável, para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), 

não exceda o dobro do valor anual da retribuição mínima mensal garantida; 
e) As empresas municipais criadas pelo município da Marinha Grande, relativamente 

aos actos e factos decorrentes da prossecução dos seus fins estatutários; 
f) As entidades públicas ou privadas com fins lucrativos, que pretendam realizar actos 
ou actividades de relevante interesse público municipal, quando tais actividades não 

tenham fim lucrativo ou quando, tendo-o, façam reverter a receita angariada, no todo ou 

em, pelo menos, 50% a favor de instituições de solidariedade social ou outras entidades 
que desenvolvam finalidades de fins públicos, com sede no concelho da Marinha 

Grande; 
g) As entidades públicas ou privadas relativamente às actividades culturais, 

recreativas, sociais ou desportivas que sejam desenvolvidas em parceria com o 
Município da Marinha Grande; 
h) As inumações de indigentes, quando solicitadas pelos serviços públicos de saúde; 
i) As inumações e exumações em sepulturas incluídas nos talhões reservados à Liga 

dos Combatentes e aos Bombeiros Municipais, no cemitério municipal da Marinha 
Grande. 

 
Para o efeito, prevê o n.º 6 daquele artigo, instruído o pedido, fundamentado e acompanhado 

dos documentos elencados no n.º 5 do artigo 14.º, os serviços municipais elaboram uma 

informação fundamentada de facto e de direito e propõem o sentido da decisão a tomar pela 

Câmara Municipal.  
 
2 � Quanto ao pagamento em prestações, o artigo 17.º do Regulamento preceitua que quando o 

sujeito passivo não possa cumprir integralmente e de uma só vez o pagamento da taxa no prazo 

de pagamento voluntário, a Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações 

mensais. 
 
Neste sentido, considerando o empenho do Município em propiciar respostas céleres e justas às 

solicitações dos utentes e que apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito 

dos procedimentos administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos 

e o respeito pelas suas necessidades, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 65.º, n.º 

1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, delegar no seu Presidente, Álvaro Manuel Marques Pereira, as competências para 

isentar e autorizar o pagamento em prestações das taxas municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Alberto Cascalho. 
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1 - REQ. N.º 69/10 � PC N.º 80/09 � DESAFIOS DA IDADE, LDA. 
 
 
417 - Presente Processo de Obras n.º 150/00, referente à obra de Remodelação/Ampliação do 

Recinto de Jogos, levada a efeito pelo Industrial Desportivo Vieirense, no Estádio Albano 
Tomé Feteira, localizado em Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de 

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

25/02/2000. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 807/03, referente à obra de legalização do referido 

recinto, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de utilização n.º 389/03, de 31/12. 
 
Presente Comunicação Prévia relativa à obra de alteração de área de gabinetes e instalações 

sanitárias para Instalação de Estabelecimento de Serviços de Apoio Domiciliário, dispondo de: 
1. Parecer Favorável emitido pelo Centro Distrital de Leiria do Instituto de Segurança Social, 

I.P., relativo à instalação de um Serviço de Apoio Domiciliário para o máximo de 40 

utentes; 
2. Parecer Favorável emitido pelo Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral II;  
3. Projecto de Segurança Contra Riscos de Incêndio, aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Arquitectura 

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

Câmara deliberou admitir a comunicação prévia apresentada, com o condicionalismo da 

execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 458/10 � PC N.º 100/09 � AUGUSTO TOMÉ PENELA 
 

 

418 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Clínica, 

levada a efeito num prédio localizado na Rua L, Talhões, Freguesia de Vieira de Leiria, à qual 

foi atribuído o Alvará de Licença de Construção n.º 137/07, de 28/07. 
 
Presente Pedido de Licenciamento relativo à alteração de Edifício para Estabelecimento 

Hoteleiro, dispondo de parecer favorável emitido pelo Turismo de Portugal, I.P. e informações 

técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas a merecerem 

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

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

seis meses a contar da data de notificação, dos Projectos das Especialidades aplicáveis, de 

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

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
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Mais deliberou informar o requerente que, após emissão do alvará de autorização de 

utilização para fins turísticos pela Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos do 

art. 30.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 07/03, com a redacção em vigor, o 

empreendimento deverá ser objecto de auditoria de classificação pelo Turismo de 

Portugal, I.P., conforme disposto no art. 36.º daquele diploma legal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira esteve ausente da discussão e votação do presente 

processo. 

 

 
3 - REQ. N.º 2578/09 � PC N.º 720/06 � ANA CÉLIA BENTO PEDROSA 
 
 
419 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado em Valeira, 

Boco, Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Presente parecer favorável emitido pelas Estradas de Portugal, S.A., referente à Construção de 

Acesso e Muro de Vedação, junto da EN349 � KM 4+550L.E. 
 
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 

seguintes elementos:  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-

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

04/09. 

b) Renovação do Diploma de Licença n.º 89/2009, de 30/09, emitido pelas Estradas de 

Portugal, S.A., visto o prazo de validade da licença ter terminado em 30/03/2010. 

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

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

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

altura de 1,80m, contados a partir da cota natural do terreno. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 1581/09 � PC N.º 335/08 � SARA ALESSANDRA CANALE E OUTROS 
 
 
420 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1281/85, em nome de Isaías Simões Bento, 

referente à obra de ampliação e alteração de moradia existente, à qual foi atribuído Alvará de 

Construção n.º 325/86, de 10/04. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 162/89, em nome de Isaías Simões Bento, referente à 

obra de ampliação e beneficiação da Residencial Santa Rita, à qual foi atribuído Alvará de 

Construção n.º 236/89, de 16/03. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 240/05, em nome José dos Reis Lopes, referente à obra 

de alteração de uso da parte do edifício vocacionado a estabelecimento de bebidas, para zona de 
arrumos de apoio à habitação, à qual foi atribuído Alvará de Utilização n.º 148/05, de 30/05, 

destinado a habitação. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, dispondo de informação técnica dos serviços, referindo a conformidade da 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

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

04/09. 

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

consequência da realização da obra, sendo que todos os trabalhos inerentes à execução 

da obra, ficarão interditos durante o período compreendido entre 1 de Julho e 31 de 

Agosto, de acordo com o art. 41.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

Caso a obra não se encontre concluída, à data do início do prazo de suspensão 

referido, deverá o dono da obra tomar todas as medidas necessárias de forma a 

acautelar o perfeito isolamento da mesma, nomeadamente através da colocação de 

tapumes, sendo que todas as acções de desobstrução da via pública, deverão estar 

concluídas, nos termos do art. 40.º do referido regulamento. 

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. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Alberto Cascalho, fundamentado no facto de a obra ter decorrido sem 

qualquer tipo de licenciamento, desrespeitando o auto de embargo emitido pela Câmara. 
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5 - REQ. N.º 1122/10 � PC N.º 243/09 � LUÍSA ADRIANA HENRIQUES COSTA 

MATIAS 
 
 
421 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

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

Portela, Lugar de Guarda Nova, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura 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. Apresentação de documento comprovativo de licenciamento do furo de captação de 

água, por entidade licenciadora competente. 

2. Apresentação de peça gráfica do projecto de águas residuais, com o encaminhamento 

das águas pluviais para um sistema de aproveitamento destas águas para rega e 

lavagens. As águas pluviais não devem ser encaminhadas para poço de captação de 

água, sob risco de uma eventual contaminação das águas. 

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

consequência da realização da obra. 

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

pintados. 

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, com as alterações introduzidas 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 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 1128/10 � PC N.º 727/07 � VECOGEST, LDA. 
 
 
422 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício 

Habitacional (dois fogos) e Muros de Vedação, incluindo o destaque de uma parcela de terreno, 

a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua das Rosas, Pedra, Freguesia de Marinha 
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Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro 
do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 03/08/2009. 
 
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 Termos de Responsabilidade dos técnicos autores dos Projectos das 

Especialidades, elaborados de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 

19/09. 

2. Os arranjos exteriores previstos, a executar sobre o espaço a ceder ao domínio 

público, deverão respeitar as seguintes condições: 

a) Os materiais a aplicar no passeio deverão ser idênticos aos da envolvente, ou seja 

lancil de betão de 0,13x0,25m e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,06m cor de areia, 

devendo fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em betuminoso. 

Quanto ao estacionamento, os materiais a aplicar devem de ser lancil de betão de 

0,08x0,20 e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,08 com natural. 

b) O espelho do lancil deverá ficar a 0,12m acima do pavimento, devendo rebaixar 

para 0,04m na entrada da garagem numa distância de 3,50m, assim como nas 

zonas de estacionamento. Na execução de passeios deverá ser considerada a 

colocação de película de plástico preto entre a camada base e a almofada de 

assentamento de modo a evitar o crescimento da erva. 

c) O alinhamento do passeio deverá ser solicitado aos serviços técnicos desta Câmara. 

d) Deverá manter a valeta existente em funcionamento, para tal será necessário 

executar um colector pluvial em betão de diâmetro 400mm, incluindo se necessário 

a colocação de caixas de visita de diâmetro de 1.00m com tampas em ferro fundido 

da classe D400, as quais deverão ser colocados todos os 60m ou nas mudanças de 

direcção do colector. Sempre que seja realizada uma caixa de visita deverá ainda 

colocar um sumidouro junto ao lancil com ligação à caixa. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

4. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários seja executada de acordo 

com a legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração 

de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 
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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 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. 

 
 
7 - REQ. N.º 1190/10 � PC N.º 73/09 � FRANCISCO SILVA GOMES 
 

 

423 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Moradia 

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

Cunhal, Casal Galego, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura 
aprovado por deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 04/02/2010. 
 
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. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

consequência da realização da obra. 

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

pintados. 

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, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - REQ. N.º 1009/10 � PC N.º 60/07 � LUNETO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, 

LDA. 
 
 
424 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício 

Habitacional e Muros de Vedação, levada a efeito no Lote n.º 6 do Loteamento Urbano 
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localizado em Comeira, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença 

de Construção n.º 151/08, de 02/07. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial, aprovado por Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 15/04/2010.  
 
Presente Termo de Responsabilidade subscrito pelo técnico autor do Projecto de Estabilidade 

inicialmente aprovado, atestando que as alterações introduzidas ao nível da arquitectura, não 

implicam alteração do mesmo.  
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta que os Projectos das Especialidades 

inicialmente aprovados, se encontram actuais face às alterações introduzidas ao Projecto de 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

elaborado conforme o Anexo I da Portaria n.º 232/08, de 11/03. 

2. Caso se verifiquem alterações aos sistemas prediais de águas e esgotos, tais como 

concepção do sistema ou diâmetro das canalizações, deverá apresentar os respectivos 

Projectos de Alterações às Redes de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas. 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 1018/10 � PC N.º 817/04 � ADELINO DOMINGUES GIL 
 
 
425 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar Anexo e Muros de Vedação, levada a efeito no Lote n.º 7 do Loteamento Urbano 

localizado em Comeira, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença 

de Construção n.º 202/05, de 22/06. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial, aprovado por Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 18/03/2010.  
 
Presente Termo de Responsabilidade subscrito pelo técnico autor dos Projectos das 

Especialidades inicialmente aprovados, atestando que as alterações introduzidas ao nível do 

Projecto de Arquitectura, não implicam alteração dos mesmos.  
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta que os Projectos das Especialidades 

inicialmente aprovados, se encontram actuais face às alterações introduzidas ao Projecto de 

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

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 3143/09 � PC N.º 533/06 � JOÃO MANUEL MOITEIRO GOMES 
 
 
426 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 
Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, levada a efeito no Lote n.º 85 do Loteamento Urbano 

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

Construção n.º 219/07, de 06/08. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e das Especialidades 
anteriormente aprovados, dispondo de pareceres técnicos dos serviços que atestam estarem os 

mesmos, 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 Termos de Responsabilidade do autor dos Projectos das 

Especialidades, elaborados conforme o Anexo I da Portaria n.º 232/08, de 11/03. 

2. Apresentação de peça gráfica de alterações � Folha n.º 02C (amarelos e vermelhos), 

com representação de todos os elementos a demolir, à cor apropriada. 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 1227/10 � PC N.º 470/06 � ANDREIA SOFIA OLIVEIRA MARTINS 

MARQUES JOÃO 
 
 
427 - Presente Processo de Licenciamento relativo à obra de Alteração e Ampliação de um 

Edifício de Habitação para Infantário, levada a efeito na Rua das Fontaínhas, Lugar de 

Comeira, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção 

n.º 112/07, de 19/04. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura, dispondo de pareceres favoráveis 

da Autoridade Nacional de Protecção Civil � Comando Distrital de Operações de Socorro de 

Leiria, da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. - ACES Pinhal Litoral II, do 
Instituto da Segurança Social, I.P. � Centro Distrital de Leiria, aprovado por Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 12/05/2010. 
 

Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades aprovados, decorrentes das 

alterações introduzidas ao Projecto de Arquitectura, nos termos e para os efeitos previstos no 

n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela 

Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 27/05/2010 

Acta n.º 14 

 

 16 

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 Termo de Responsabilidade subscrito pelo autor dos Projectos de 

Especialidades, referindo o cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, nos termos do disposto no art. 22.º da Portaria n.º 232/2008, de 11/03 e 

respectivo Anexo I. 

2. Apresentação de Planta de Implantação contendo a localização da caixa de ramal de 

águas pluviais, par futura ligação à rede, sendo que, até ao funcionamento do colector 

público, as águas pluviais deverão ser encaminhadas para zonas permeáveis do 

prédio. 

3. Cumprimento das disposições constantes do parecer do Delegado de Saúde do ACES 

Pinhal Litoral II, cujas observações se transcrevem: 
�� 
O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Despacho 

Normativo n.º 99/89, de 27 de Outubro, o Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto, o DL n.º 243/86, 

de 20 de Agosto, Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril e 

demais legislação vigente, sendo que deverá ser salvaguardada a indicação abaixo mencionada: 

- A torneira da cuba de lavagem da copa suja, deve ser provida de comando não manual, uma vez que 

servirá também para higienização das mãos. Junto deste, deve existir igualmente dispositivo de lavagem e 

secagem de mãos individuais (n.º 4 do Capítulo I, Anexo II do Regulamento CE n.º 852/2004). 

�� 

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

consequência da realização da obra. 

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, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 1137/10 � PC N.º 360/08 � ADELINO ESPERANÇA PEREIRA 
 
 
428 - Presente Processo de Licenciamento n.º 197/94, referente à obra de Construção de um 

Garagem, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua da Fonte Velha, Embra, 

Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 124/95, 

de 14/04 e Processo de Licenciamento n.º 989/95, referente à obra de Alteração de Garagem, à 

qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 855/95, de 15/11. 
 
Presente Projecto de Alterações aos Projectos de Arquitectura anteriores, aprovado por 

Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do 
Território, datado de 03/06/2009.      
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades anteriormente aprovados, 

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

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 1138/10 � PC N.º 120/07 � PEDRO MIGUEL DA SILVA CARNIDE 

CRESPO 
 

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

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio rústico localizado Dr. 

Artur Neto de Barros, Talhões da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 264/08, de 29/12. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial, aprovado por Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 01/04/2010. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades aprovados, decorrentes das 

alterações introduzidas ao Projecto de Arquitectura, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela 

Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 
Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 1026/10 � PC N.º 342/97 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 
 

 

430 - Presente Processo de Loteamento n.º 342/97, referente ao licenciamento da Operação de 

Loteamento Urbano, levada a efeito no lugar de Casal dos Ossos, Freguesia de Marinha 
Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Loteamento com Obras de Urbanização n.º 6/2000, de 

12/07, emitido em nome de Pimenta & Antunes � Sociedade de Construções, Lda. 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Obras de Urbanização levadas a efeito no 

âmbito do referido Loteamento Urbano, nomeadamente: 
1. Projecto de Alterações ao Projecto de Infra-Estruturas de Telecomunicações, dispondo de 

parecer favorável emitido pela PT Comunicações, S.A. 
2. Projecto de Alterações ao Projecto de Infra-Estruturas Eléctricas, dispondo de parecer 

favorável emitido pela EDP Distribuição de Energia, S.A. 
3. Projecto de Alterações ao Projecto da Rede de Gás, dispondo de parecer favorável emitido 

pela GASAIR, LDA. 
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4. Projectos de Alterações aos Projectos das Redes de Drenagem de Águas Residuais 

Domésticas e Pluviais, dispondo de informações técnicas dos serviços, que atestam estarem 

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

Câmara deliberou deferir os projectos respectivos orçamentos das Obras de Urbanização 

referentes à Alteração da Operação de Loteamento em apreço, com os seguintes 

condicionalismos:    

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

nos termos do artigo 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 148.245,19� (cento e quarenta e oito mil, 

duzentos e quarenta e cinco euros e dezanove cêntimos), referente às seguintes 

componentes: 

 

PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas: �29.430,40 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais: �30.809,10 

Rede Energia Eléctrica: �72.628,69 

Rede de Telecomunicações: �8.835,50 

Rede de Gás: �6.541,50 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A PRESTAR 148.245,19� 

 

 

Deliberou ainda, nos termos do artigo 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 

seis meses para a realização/conclusão das referidas Obras de Urbanização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 763/10 � PC N.º 60/10 � SOCIEDADE UNIÃO DE ALBERGARIA 
 
 
431 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com andaimes de três pisos, por um período 

de 8 dias, numa área de 20,00m
2, apresentado pela Sociedade União de Albergaria, para 

executar trabalhos de pintura no edifico que alberga a sua sede, sito na Estrada Nacional n.º 
242, Freguesia e Concelho da 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 três 

pisos, por um período de 30 dias, numa área de 20,00m
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 
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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 767/10 � PC N.º 59/10 � ALBERTINA MARIA ESTEVAIS MIGUEL 
 
 
432 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com silo, por um período de 30 dias, numa 

área de 9,00m
2, apresentado Albertina Maria Estevais Miguel, para executar trabalhos de 

remodelação no prédio sito na Rua Pires de Campos, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 

da 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 silo, por um período 

de 30 dias, numa área de 9,00m
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. 

 
 
17 - REQ. N.º 1159/10 � PC N.º 103/10 � CARLOS HUMBERTO FERNANDES 

GALVÃO 
 
 
433 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com andaimes de três pisos e uma grua, por 

um período de 30 dias numa área de 6,00m
2, apresentado por Carlos Humberto Fernandes 

Galvão, para executar trabalhos de reparação e pintura de fachada no prédio sito na Rua Álvaro 

Coelho, n.º 13-15, Freguesia e Concelho da 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 três 
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pisos e grua, por um período de 30 dias, numa área de 6,00m
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. 

 
 
18 - REQ. N.º 59/10 � PC N.º 1324/00 � SANDRA CATARINA DOURADO COELHO 
 
 
434 - Presente requerimento da Sandra Catarina Dourado Coelho, titular do processo de 
licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia Unifamiliar, aprovada por 

Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 04/09/2003, com posteriores 
alterações aprovadas por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 23/05/2005, 

para a qual foram emitidos os respectivos Alvarás n.º 665/2003, de 06/11 e n.º 154/2005, de 

29/05, levada a efeito no prédio rústico sito na Rua das Sorraipas, Amieirinha, Freguesia de 
Marinha Grande, a solicitar a recepção definitiva das Obras de Urbanização realizadas no 

âmbito das condicionantes impostas ao referido licenciamento. 
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou aceitar a recepção definitiva das Obras de 

Urbanização conforme auto anexo, e mandar libertar os restantes � 663,41 (seiscentos e 

sessenta e três euros e quarenta e um cêntimos) da caução efectuada nos cofres da 

Tesouraria desta Câmara Municipal, através da guia n.º 702 de 22/10/2003, no valor de � 

6.634,10 (seis mil seiscentos e trinta e quatro euros e dez cêntimos).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 855/10 � PC N.º 449/00 � LITORALTUR � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
 
 
435 - Presente Processo de Obras n.º 449/00, referente ao pedido de licenciamento relativo à 

obra de Construção de Conjunto Habitacional e Comercial, aprovado por Deliberação tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 11/05/2005. 
 
Presente Garantia Bancária n.º 125-02-1109480, do Banco Comercial Português, S.A. , no 

montante de �70.910,72 (setenta mil novecentos e dez euros e setenta e dois cêntimos), 
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prestada para cumprimento do condicionalismo inerente à execução da requalificação de parte 
da Rua das Vergieiras, arruamento confinante ao prédio objecto da referida pretensão, 

determinada aquando da aprovação dos projectos de especialidades e obras de urbanização, 

ocorrida por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 11/05/2005.  
 
Presente requerimento n.º 855/10, de 16/04, a solicitar o arquivamento do respectivo processo e 

o cancelamento das garantias bancárias, pelo facto do requerente ter desistido da execução da 

referida obra, sobre o qual recaiu o seguinte Despacho do Sr. Presidente, datado de 21/05/2010:  
�Arquive-se. Á próxima Reunião de Câmara para deliberar a libertação das respectivas 

garantias bancárias.�  

 
Após análise da pretensão, considerando que o processo referente à obra de Construção 

de Conjunto Habitacional e Comercial se encontra arquivado, a Câmara deliberou 

mandar libertar a totalidade da Garantia Bancária n.º 125-02-1109480, do Banco 

Comercial Português, S.A., no valor de �70.910,72 (setenta mil novecentos e dez euros e 

setenta e dois cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 1460/08 � PC N.º 180/08 � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES A. 

GONÇALVES, LDA. 
 
 
436 - Presente Processo de Loteamento n.º 17/84, referente ao Licenciamento da Operação de 

Loteamento levada a efeito ao abrigo do Alvará de Loteamento n.º 5/84, num conjunto de 

prédios localizados na Avenida Vitor Gallo, Vergieiras, Freguesia de Marinha Grande, emitido 
em nome de Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda. e outros. 
 
Presente Pedido de Licenciamento relativo à Alteração do Loteamento Urbano referido, 

dispondo de pareceres técnicos dos serviços desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 

100/10, de 28/01. 
 
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 que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

1. Não demonstrar a adequação da pretensão ao Regulamento do Plano Directo 

Municipal da Marinha Grande, pelo facto da descrição dos Lotes 5 e 8 não 

corresponderem ao loteamento aprovado. 

2. O pedido não se apresentar instruído conforme refere o N.º 7 da Portaria n.º 232/2008, 

de 11/03. 

 

Deliberou ainda informar, que foi ultrapassado o prazo concedido ao abrigo dos artigos 

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

Ofício n.º 100/10, de 28/01, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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21 - 11.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
437 - Presente proposta da 11ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
10ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 141.474,25 euros nos 
reforços e de 141.474,25 euros nas anulações; 
9ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 147.950,00 euros 
nos reforços, e de 147.950,00 euros nas anulações;  
10ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 9.156,00 euros nos 
reforços e de 16.566,00 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 11ª 

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. 

 
 
22 - REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS � APROVAÇÃO DO 

PROJECTO DE EXECUÇÃO E DO PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

HIDROGRÁFICA DO CENTRO. 

 
 
438 - Presente projecto de execução relativo à Reabilitação do Sistema Estuarino do Rio Lis, 

desenvolvido pela arqt.ª paisagista Isabel Alves da DOPU. Esta intervenção foi definida desde 

o início com base em critérios multidisciplinares, com o envolvimento de diversos serviços da 

Câmara Municipal, nomeadamente DATLO, DIRM e DCPH. 
 
O projecto de execução e as fases anteriores ao mesmo (programa preliminar, programa base, 

estudo prévio e anteprojecto) foram elaborados nos termos da Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de 
Julho e do mesmo constam os seguintes elementos: 
 

Volume I � Projecto de Execução 

Peças Escritas: 
Memória Descritiva � Projecto de Arquitectura Paisagista 
Anexos 
Memória Descritiva e Justificativa � Projecto de Infra-estruturas 
Anexos 
Memória Descritiva e Justificativa � Projecto de Infra-estruturas Eléctricas 
Anexos 
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Volume II � Peças Desenhadas 

Programa Preliminar 

01 � Zona de Intervenção  (Esc. 1/2500) 
02 � Relações Funcionais  (Esc.1/2500) 
Programa base 
01 � Critérios e Programa Geral (Esc:1/2500) 
02 � Distribuição de áreas (Esc:1/2500) 
Estudo Prévio 

01 � Plano Geral (Esc:1/2500) 
02 � Opções Construtivas (Esc:1/2500) 
Ante Projecto 

01 � Plano Geral (Esc:1/2500) 
02 � Proposta de Modelação - Hipsometria (Esc:1/2500) 
 
Volume III � Peças Desenhadas 

Projecto de Execução 

01 � Planta de Situação  (Esc: 1/25000) 
02 � Planta de Localização (Esc.: 1/2000) 
03 � Levantamento Topográfico (Esc.: 1/1000) 
04 � Fisiografia (S/ Escala) 
05 � Plano Geral (Esc.: 1/1000) 
06.A � Planta de Trabalho (Esc:1/ 1000) 
06.B � Planta de Trabalho Cotada (Esc:1/1000) 
07 � Traçado em Planta e em Perfil Longitudinal e Perfis Transversais 
 07.01 � Planta de Trabalhos � Localização de perfis (Esc.: 1/1000) 
 07.02 � Perfil Longitudinal � Rua i (Esc.: 1/1000) 
 07.03 � Perfil Longitudinal � Rua j (Esc.: 1/1000) 
 07.04 � Perfil Longitudinal � Rua k e Rua l (Esc.: 1/1000) 
 07.05 � Perfil Longitudinal � Rua m e Rua n (Esc.: 1/1000) 
 07.06 � Perfil Longitudinal � Rua p (Esc.: 1/1000) 
 07.07 � Perfis Transversais � Rua i (Esc.: 1/200) 
 07.08 � Perfis Transversais � Rua i (Esc.: 1/200) 
 07.09 � Perfis Transversais � Rua i (Esc.: 1/200) 
 07.10 � Perfis Transversais � Rua j (Esc.: 1/200) 
 07.11 � Perfis Transversais � Rua j (Esc: 1/200) 
 07.12 � Perfis Transversais � Rua k (Esc: 1/200) 
 07.13 � Perfis Transversais � Rua l (Esc: 1/200) 
 07.14 � Perfis Transversais � Rua m (Esc: 1/200) 
 07.15 � Perfis Transversais � Rua n (Esc: 1/200) 
 07.16 � Perfis Transversais � Rua p (Esc: 1/200) 
 07.17 � Perfis Transversais � Rua p (Esc: 1/200) 
 07.18 � Perfis Transversais � Rua p (Esc: 1/200) 
 07.19 � Perfis Transversais � Rua p (Esc: 1/200) 
08 � Proposta de Modelação (Esc: 1/1000) 
09 � Pavimentos (Esc: 1/1000) 
10 � Pormenorização de Pavimentos 
10.01 � Planta de Cortes (Esc: 1/1000) 
 10.02 � Perfis Transversais Tipo � Rua i, Rua j, Rua k e Rua l (Esc: 1/50) 
10.03 � Perfis Transversais Tipo � Rua m, Rua n, Rua o e Rua p (Esc: 1/50) 
10.04 � Cortes � aa�, bb�, cc� e dd� (Esc: 1/100) 
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10.05 � Cortes � a�a��, b�b��, c�c�� e d�d�� (Esc: 1/100) 
10.06 � Cortes � ee�, ff� e hh� (Esc: 1/100) 
10.07 � Cortes � e�e��, f�f��, h�h��, gg� e qq� (Esc: 1/100) 
11 � Drenagem Pluvial e Rede de Saneamento Doméstico 
11.01 � Planta da Rede de Drenagem Pluvial (Esc: 1/1000) 
11.02 � Perfil Longitudinal � Colector Pluvial (Esc: 1/1000) 
11.03 � Pormenor do Sistema de Drenagem Pluvial (S/ Escala) 
11.04 � Planta e Perfil da Rede de Saneamento Doméstico (Esc: 1/1000) 
11.05 � Pormenores da Câmara de Visita e Vala Tipo (Esc: s/escala) 
12 � Plano de Plantação - Árvores (Esc: 1/1000) 
13 � Rega e Abastecimento de Água 
 13.01 � Planta da Rede de Abastecimento de Águas (Esc: 1/1000) 
 13.02 � Marco de Incêndio � Pormenor Tipo (S/ Escala) 
 13.03 � Maciços de Ancoragem � Pormenor Tipo (S/ Escala) 
 13.04 � Válvula de Seccionamento � Pormenor Tipo (S/ Escala) 
 13.05 � Caixa de contador - Pormenor (S/ Escala) 
14 � Plano de Sementeiras (Esc: 1/1000) 
15 � Projecto de Infra-estruturas Eléctricas 
 15.01 � Planta de Situação (Esc: 1/25000) 
15.02 � Planta de Localização (Esc: 1/2000) 
15.03 � Rede Eléctrica � Iluminação Pública (Esc: 1/1000) 
15.04 � Rede Eléctrica � Rede de Distribuição (Esc: 1/1000) 
15.05 � Esquema da Rede de Baixa Tensão (S/Escala) 
16 � Plano de Manutenção (Esc: 1/1000) 
17 � Mobiliário Urbano e Equipamento (Esc: 1/1000) 
18 � Sinalização 
 18.01 � Planta de Sinalização (Esc: 1/1000) 
 18.02 � Pormenores da Sinalização Vertical (Esc: 1/20) 
 18.03 � Pormenor das Passadeiras Sobreelevadas (Esc: 1/50) 
19 � Serviços Afectados 
 19.01 � Planta dos Serviços Afectados (Esc: 1/1000) 
20 � Planta Parcelar 
 20.01 � Planta Parcelar (Esc: 1/1000) 
21 � Estação de Serviço 
 21.01 � Estação de Serviço para Auto caravanas (Esc: 1/20) 
 21.02 � Passadiços � Pormenor (Esc:1/20) 
 
Volume IV � Processo de Concurso 

Caderno de Encargos: 
Condições Técnicas Especiais 
 

Volume V � Plano de Segurança e Saúde 

 

Volume VI � Medições e Orçamento 

 

Volume VII � Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

 
Na génese deste projecto esteve um acordo de princípio em que as duas entidades, Câmara 

Municipal e Administração Regional Hidrográfica do Centro, constataram que estavam ambas 
interessadas em desenvolver um projecto que pugnasse pela reabilitação das margens do Rio 
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Lis na Praia da Vieira. Duma 1.ª reunião realizada entre representantes das duas entidades em 

Julho de 2008, resultou o compromisso de ser a autarquia a promover a elaboração do projecto 

contando para o efeito com todo o apoio da ARH do Centro.  
 
Aquando da publicação do Aviso de Abertura de Candidaturas n.º: Centro � AVL � 2009 � 04, 
em 28 de Maio de 2009, do Programa Operacional Regional do Centro, Eixo Prioritário 4 � 
Protecção e Valorização Ambiental / Acções de Valorização do Litoral, verificou-se que apesar 
do projecto se enquadrar no Ponto 3, alínea d) do respectivo Regulamento: �Projectos e acções 

visando o ordenamento e requalificação da ocupação territorial das zonas costeiras, lagunares e 

estuarinas; nomeadamente requalificação de frentes ribeirinhas, e valorização de espaços 

degradados; ordenamento e valorização de núcleos de pesca artesanal e de pontos de atracagem 

de embarcações; ordenamento e balizamento da navegação; apoio a actividades compatíveis 

com a sensibilidade dos ecossistemas costeiros e lagunares; remoção de obstáculos que 

prejudiquem o enquadramento paisagístico e a visualização da paisagem;�; o Município não 

podia ser opositor a concurso dado que no Ponto 4.2 se excluía essa possibilidade: �Tendo em 

conta o processo de contratualização com as Associações de Municípios (NUT III): (�) �Os 

Municípios pertencentes às NUTS III do Baixo Vouga e Pinhal Litoral não podem apresentar 
candidaturas de operações que se enquadrem na alínea d) do Ponto 3 do presente Aviso.� 
 
Esta circunstância levou a que fosse a ARH do Centro a apresentar em Julho de 2009 a 

respectiva candidatura baseada no projecto desenvolvido na autarquia e tendo por base o 
compromisso de que se a candidatura viesse a ser aprovada, as duas entidades avançariam para 

a celebração de um Acordo de Parceria onde ficassem perfeitamente definidas as obrigações de 

cada uma delas. 
 
Presente Protocolo/ Acordo de Parceria, remetido pela ARH do Centro (integrando já as 

alterações propostas pelo Município após análise jurídica), que se dá aqui por integralmente 

reproduzido e fica anexo à presente deliberação (Anexo 2). 

 
A Câmara Municipal, depois de apreciar os elementos referidos, delibera: 

 

 1. Aprovar o projecto de Execução da Reabilitação do Sistema Estuarino do Rio 

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

 2. Constituir um agrupamento de entidades adjudicantes, integrado pelo 

Município da Marinha Grande e pela Administração Regional Hidrográfica do Centro, 

com vista à formação de um contrato cuja execução é do interesse de ambas as entidades e 

que tem por objecto a �Reabilitação do Sistema Estuarino do Rio Lis�, de acordo com o 

artigo 39.º, n.º 1, alínea a), do Código dos Contratos Públicos, nos termos do Acordo de 

Parceria, cuja minuta também se aprova e se dá por reproduzida para todos os efeitos 

legais. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - BAR E CAMPO DE TÉNIS EM S. PEDRO DE MOEL. ADJUDICAÇÃO. 
 
 
439 - Por deliberação camarária, de 29 de Abril de 2010, foi determinada a realização de hasta 

pública para a adjudicação da exploração de um bar e da gestão do campo de ténis em S. Pedro 

de Moel. 
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A praça foi realizada, em 17 de Maio corrente, na qual foi adjudicada provisoriamente a 
exploração do bar e a gestão do campo de ténis, ao lance mais elevado, que ascendeu a 

6.420,00 euros, apresentado por Miguel Bastos André, Unipessoal, Lda, de acordo com auto de 

arrematação. 
  
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 2, alínea f), da Lei 

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

adjudicar definitivamente a exploração de um bar, com estrutura de ensombramento e 

instalações sanitárias e a gestão do campo de ténis, sitos em S. Pedro de Moel, a Miguel 

Bastos André, Unipessoal, Lda., NIPC 507 559 347, pelo valor de seis mil, quatrocentos e 

vinte euros e com o prazo de cinco anos. 

 

Mais delibera aprovar a minuta do contrato a celebrar. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - ALTERAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. 
 
 
440 - Através de deliberação camarária, de 7 de Maio de 2010, foi aprovada a minuta do 

contrato de gestão, a celebrar com a empresa municipal TUMG, relativo ao serviço de 

transporte público urbano de passageiros. 
 
Verifica-se, no entanto, que a cláusula 14.ª da minuta do contrato deve ser alterada, com vista à 

sua compatibilização com a cláusula 12.ª. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 2, alínea f), da Lei n.º 

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

artigo 20.º, n.º 1, do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, alterar a cláusula 14.ª 

da minuta do contrato de gestão, a celebrar com a TUMG, que passa a ter a seguinte 

redacção: �O presente contrato produz efeitos desde a data nele fixada�. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARIANA FORTUNATO VERDINGOLA. 

DEFERIMENTO. 
 
 
441 - Presente requerimento apresentado por Mariana Fortunato Verdingola, através do qual 

solicita indemnização por danos provocados por acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 13/2010/MAC, de 03 de Maio, na qual se apreciam os factos invocados 
pela requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 
caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
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Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 13/2010/MAC, que fica 

anexa (Anexo 3) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar a requerente, Mariana 

Fortunato Verdingola, no valor de cento e quarenta e seis euros e setenta e seis cêntimos, 

mediante a apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na medida em 

que se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas, de acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, do Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado 

pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA - RECTIFICAÇÃO 

 
 
442 - Através de deliberação aprovada em reunião ordinária, desta Câmara Municipal de vinte 

e um de Outubro de 2009, foi aprovado o Auto de Recepção Provisória da empreitada 

�Requalificação da Rua D. António Luís Pereira Coutinho � Vieira de Leiria � CL nº. 27/08 

(DIRM)� que, por lapso, mencionava que o valor da adjudicação era 62.048,70�, valor esse, 

extraído da aplicação de Obras Municipais, que correspondia tão somente ao valor do primeiro 
auto de medição da obra, sendo o valor a considerar de 90.379,50 (noventa mil, trezentos e 

setenta e nove euros e cinquenta cêntimos), conforme informação da DIRM que se anexa 

(Anexo 4) e aqui se dá por reproduzida. 

 

A Câmara depois de analisar o pedido e verificando pelo auto referido que a obra se 

encontra em condições de ser recebida, conforme já verificado no anterior Auto de 

Recepção Provisória, delibera proceder à substituição do auto solicitada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
27 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
 
443 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução do colector pluvial na Rua do 

Moinho de Cima � Albergaria � Concurso Limitado nº. 13/02 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�Manuel Gomes António, Lda.� com sede em Carreirancha, Alqueidão da Serra � Porto de 
Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Drenagem Doméstica da Travessa e Rua Fonte 

Elvira, Ruas 5 de Outubro e 1º. de Dezembro � Vieira de Leiria � Concurso Limitado nº. 

13/01�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.� com sede em Carreirancha, 

Alqueidão da Serra � Porto de Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Substituição de caixa de visita do colector 

doméstico existente na Rua Pires de Campos � Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 43/07 

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

Alqueidão da Serra � Porto de Mós. 
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Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Remodelação da rede de distribuição interna de 

águas dos Blocos L e M � 2ª. Fase � Ajuste Directo nº. 18/03�, adjudicada à Firma �Quirino 

Carnide Coelho� com sede em Rua Tenente Coronel J. B. Alves, nº.76 � Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Remodelação da rede de drenagem de águas 

residuais de 8 apartamentos do Bloco 5 e da Rua 4 � Ajuste Directo nº. 24/04�, adjudicada à 

Firma �Quirino Carnide Coelho� com sede em Rua Tenente Coronel J. B. Alves, nº.76 � 
Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Remodelação da rede de electricidade do Bloco 

1 e Bloco 3 da Fundação Salazar - Ajuste Directo nº. 17/03�, adjudicada à Firma �Quirino 

Carnide Coelho� com sede em Rua Tenente Coronel J. B. Alves, nº.76 - Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Remodelação da rede predial de abastecimento 

de águas no Edifício da Casa Afonso Lopes Vieira � Ajuste Directo nº. 33/03�, adjudicada à 

Firma �Quirino Carnide Coelho� com sede em Rua Tenente Coronel J. B. Alves, nº.76 - 
Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Canalização de águas quentes e frias da 

moradia nº. 10 do bairro de habitação social no Casal d�Anja � Vieira de Leiria  � Ajuste 
Directo nº. 23/04�, adjudicada à Firma �Quirino Carnide Coelho� com sede em Rua Tenente 

Coronel J. B. Alves, nº.76 - Carvide. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Construção do Café Bambi em S. Pedro de 

Moel�, adjudicada por deliberação da Câmara Municipal à Firma �JSDF Construção, Lda� com 

sede em Estrada Nacional 109, 57 A-D-, Monte Redondo. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que a obra foi executada de 

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

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

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto nos art
os

. 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
28 - TUMG, E.M. � PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2010 

 
 
444 - Presente o �Plano de Actividades 2010� da TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA 
MARINHA GRANDE, E.M, que reflecte e quantifica os objectivos da empresa para o referido 
ano, conforme determinam os artigos 17º e 18º dos estatutos da empresa. 
 
Este documento inclui, de acordo com o preceituado no artigo 14º, alíneas g) e h) dos estatutos 

da empresa, em conformidade com o disposto na alínea g) do artigo 28º da Lei nº 53-F/2006 de 
29 de Dezembro, que aprova o regime jurídico do sector empresarial local, revogando a Lei nº 

58/98, de 18 de Agosto, o parecer emitido pelo Fiscal Único sobre os documentos de gestão 
previsional e sobre o valor das indemnizações compensatórias a receber pela empresa. 
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De acordo com o artigo 15º, alínea c) dos estatutos da empresa e com o disposto nos nºs 1 e 2 

do artigo 39º e no artigo 40º da Lei nº 53-F/2006 de 29 de Dezembro, cabe à Câmara Municipal 

aprovar os instrumentos de gestão previsional da Empresa Municipal TUMG, E.M. 
 
A Câmara Municipal, concordando com as propostas apresentadas pelo Conselho de 

Administração da TUMG, E.M., delibera aprovar os instrumentos de gestão previsional 

para 2010, que se anexam e aqui se dão por integralmente reproduzidos (Anexo 5), de 

acordo com o artigo 15º, alínea c), dos estatutos da empresa e com o disposto nos nºs 1 e 2 

do artigo 39º e no artigo 40º da Lei nº 53-F/2006 de 29 de Dezembro. 

 

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

Vereadores da CDU. 

 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira proferiu a seguinte declaração: 

 

�O meu sentido de voto foi a abstenção tendo em consideração que os documentos que me 

foram presentes me suscitaram diversas dúvidas em dois sentidos em especial: 

1.º - algumas insuficiências evidenciadas em termos da gestão da empresa municipal TUMG, 

nomeadamente o aluguer de máquinas à Câmara Municipal; 

2.º - as dúvidas colocadas referentes às rubricas �trabalhos especializados�; �seguros de 

acidentes de trabalho�; �orçamento anual de investimentos (equipamentos administrativos)� e 

�honorários (recibos verdes)�. 

Apesar das explicações fornecidas pelo Sr. Presidente da Câmara, o documento nada refere no 

que concerne, nomeadamente, ao alargamento dos circuitos, bem como aos estacionamentos 

da cidade. Recomendamos à Administração da TUMG uma reflexão mais profunda sobre a 

actividade da empresa.� 

 

Os Srs. Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Drª. Alexandra Dengucho subscreveram esta 

declaração.  
 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos proferiu a seguinte declaração de voto: 

 
�Votamos a favor porque acreditamos veementemente no projecto e nas pessoas que o 

integram: - na sua capacidade e no saber � fazer que tem sido demonstrado desde a sua 

constituição. 

 

Ao aprovarmos o projecto inicial, impusemos certas condições, mais concretamente objectivos 

para cumprir. Esses objectivos ou condições, conforme podem ser analisadas na nossa 

declaração de voto, da altura, foram transpostas quer do programa de candidatura do partido 

vencedor, nas últimas eleições Autárquicas, quer da proposta para a nomeação do corpo da 

Administração da TUMG. 

 

Mas há que dar algum tempo para a sua concretização e optimização. Estipulámos o prazo de 

1 ano para que se vislumbrem algumas linhas orientadoras no sentido de se verificarem 

mudanças estruturais na TUMG. 

 

Para continuar tudo igual ou na mesma não valia a pena apostar na renovação do Corpo de 

Administração. 
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Mas estamos confiantes no sucesso e, por isso, votamos favoravelmente o Plano de Actividades 

e Orçamento 2010 da TUMG. 

 

Estamos ainda convictos que vai haver, a breve trecho, mudanças, nomeadamente no que diz 

respeito ao alargamento de linhas (pelo menos duas), para abranger um maior número de 

munícipes, a construção de abrigos nas paragens e, essencialmente, a revitalização do Centro 

Histórico, com a criação de parques de estacionamento para complemento optimizado daquela 

revitalização.� 

 

 
29 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE INE / MUNICÍPIO, NO ÂMBITO 

DA ACTUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REFERENCIAÇÃO 

GEOGRÁFICA DO INE/CENSOS 2011 

 

 

445 - No dia 10-07-2000, foi celebrado um protocolo entre a Câmara Municipal da Marinha 

Grande (CMMG) e o Instituto Nacional de Estatística (INE), com vista à definição de uma 

cooperação gratuita entre estas entidades, para constituição e manutenção da Base Geográfica 

de Referenciação de Informação (BGRI), em formato digital, e à implementação e manutenção 

de um sistema de georeferenciação de interesse comum, designado por Base de Segmentos de 
Arruamentos (BSA), de acordo com as especificações estabelecidas pelo INE (Anexo I). 
 
Com o envio de nova proposta de protocolo em Outubro de 2008 (registo de entrada nº 

E/10667/2008), o INE solicitou novamente colaboração com vista à construção da infra-
estrutura geográfica de suporte à realização do XV Recenseamento Geral da População e do V 

Recenseamento Geral de Habitação, os quais terão lugar em 2011. A proposta entregue foi 

analisada pelo Gabinete de SIG e pelo Gabinete de Apoio Jurídico, tendo sido solicitadas 

algumas alterações. 
 
No dia 5 de Maio de 2010 deu entrada na Câmara Municipal a nova proposta de �Protocolo de 

colaboração INE/Municípios, no âmbito do projecto de actualização da Infra-estrutura de 

Referenciação Geográfica do INE�, através de registo de entrada nº 6008/2010 (Anexo II). A 
proposta foi analisada novamente, tendo-se verificado que esta nova versão apresenta todas as 

alterações sugeridas pela Câmara Municipal (Anexo III - Informação interna nº 

17/GSIG/2010). 
 
De acordo com o protocolo agora apresentado, através da Cláusula 3ª � Obrigações da CM 

da Marinha Grande, a Câmara Municipal passa a: 
 

a) Ceder ao INE a informação auxiliar necessária para a produção da versão preliminar da 

BGRI 2011, disponibilizando designadamente a que se reporta a perímetros de lugar, 

toponímia e indicadores de expansão urbana. 
 

b) Fornecer periodicamente o centróide das parcelas dos terrenos digitalizados aquando a 
entrada da pretensão de licenciamento na base de dados geográfica do Município, 

contendo a informação referente ao processo de obras em causa. 
 

c) Assegurar a validação da proposta da BGRI 2011 do INE no que refere designadamente 

a: 
 Limites administrativos; 
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 Seccionamento estatístico; 
 Limites de lugar; 
 Toponímia (tipo/designação de artérias e números de polícia) 

 
d) Criar as condições necessárias para assegurar a promoção de reuniões de trabalho entre 

representantes da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia e do INE; 
 

e) Ceder ao INE a informação auxiliar relevante para operações estatísticas subsequentes 

da mesma natureza. 
 
 
Por outro lado, segundo a Cláusula 2ª � Obrigações do INE, o mesmo terá de fornecer: 
 

a) Uma cópia, em formato digital, da versão preliminar da BGRI 2011, integrada com a 

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP em vigor), no formato de exportação 

compatível com os utilizados pela Câmara Municipal; 
 

b) As especificações técnicas para a validação da BGRI e acompanhamento técnico; 
 

c) Uma cópia das versões finais da BGRI específicas de cada operação censitária; 
 

d) A password e o login de acesso à aplicação SIOU, bem como as respectivas técnicas de 

utilização; 
 

e) Informação estatística respeitante à sua área de intervenção, nomeadamente: 
 Censos 1991, 2001, 2011; 
 SIOU; 
 Recenseamento Geral Agrícola (RGA) � que decorre entre Novembro de 2009 e 

Maio de 2010; 

 Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE); 
 Demografia. 

 

A Câmara, no uso da competência prevista na alínea h) do nº 2 do art.º 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera aprovar a proposta de protocolo remetida no dia 5 de Maio de 2010 pelo 

Instituto Nacional de Estatística. Depois de assinado em duplicado, deve o mesmo ser 

devolvido àquela entidade para formalização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
30 - PROTOCOLO DE PARCERIA COM O PLANO NACIONAL DE LEITURA (PNL). 

 
 
446 - Presente ofício com registo de entrada E/990/2010, de 20.01.2010, através do qual vem o 

Sr. Comissário do Plano Nacional de Leitura (PNL) propor a participação do Município da 
Marinha Grande na concretização dos objectivos preconizados pelo Plano, que se constitui 

como uma iniciativa governamental com carácter nacional, que visa �� elevar os níveis de 

literacia dos portugueses, através da promoção da leitura, assumida como factor de 

desenvolvimento individual e de progresso colectivo,�, cf. Minuta de Protocolo de Parceria. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 27/05/2010 

Acta n.º 14 

 

 32 

Com este propósito, é proposto a celebração de um Protocolo de Parceria, entre o PNL e o 

Município da Marinha Grande, cuja minuta se dá por integralmente reproduzida e se encontra 
anexa.  
 
Esta parceria irá implicar uma acção articulada entre as escolas e as bibliotecas do concelho, 

definindo e coordenando iniciativas conjuntas de promoção da leitura, sendo disponibilizado 

para esse efeito, até 2011, um apoio financeiro no valor global de 25.700,00�, assegurado em 

50% por cada uma das partes envolvidas. Este financiamento destina-se à aquisição de 

conjuntos de livros, de leitura recomendada e adaptada aos alunos dos vários níveis de 

escolaridade, que deverão integrar os acervos bibliográficos das bibliotecas escolares, 

permitindo a sua circulação pelos diferentes estabelecimentos de ensino básico do concelho.    
 
Por considerarmos esta proposta de parceria importante para o Município da Marinha Grande, 

permitindo uma partilha de responsabilidades e um contributo efectivo para a concretização dos 

objectivos definidos pelo PNL, e por considerarmos que o investimento, a nível local, na 

promoção da leitura contribuirá para elevar os níveis de literacia da população mais jovem do 

concelho, vem o Sector de Bibliotecas propor a aceitação dos termos da minuta de Protocolo de 

Parceria e propor que seja autorizada a sua assinatura pelo Sr. Presidente da Câmara.     
 
A Câmara Municipal analisou a minuta de Protocolo de Parceria apresentada e delibera, 

no uso da competência prevista na alínea h), n.º 2, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar todas as 

Cláusulas constantes no Protocolo de Parceria proposto pelo Plano Nacional de Leitura 

(PNL), cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se encontra anexo (Anexo 6), 

e autorizar a sua assinatura pelo Sr. Presidente da Câmara. 

 

A verba destinada ao cumprimento do preconizado no referido Protocolo de Parceria está 

prevista em Plano de Actividades, na Acção 2010/A/103. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
31 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE JULHO DO CORRENTE ANO. 

 
 
447 - Presente informação n.º 794 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 20/05/2010, referente à actualização, a partir do próximo mês de Julho, das 

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

Professor Melo Vieira (Ex - Fundação Salazar); Avenida da Liberdade (Bloco L/M); Rua da 

Charnequinha (Moita), Casal de Anja (Vieira de Leiria) e Rua Adriano Marques Nobre (Novo 
Bairro do Camarnal). 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta o Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 

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

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

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

 
A partir de Julho/09: 
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1 - Rua Professor Melo Vieira 

 
 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

5 Maria Isménia C. Pereira 2.º Esq.º 03/04/2000 15,40� 15,59� 
9 Maria Joaquina Gil 2.º Esq. 28/12/1999 38,05� 38,52� 

 
 
2 - Avenida da Liberdade (Bloco L/M) 

 
 

 

BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

DATA 

CONTRATO 

 

 

RENDA/09 

 

 

RENDA/2010 

L Augusta J. Queimadelas 3.º Esq.º 27/12/1997 91,55� 98,78� 
L Maria Helena M. Cantante 4.º Fte Esq.º 31/12/1996 18,90� 22,96� 
M Maria Amélia Henriques 3.º Dto 17/12/1996 27,25� 27,25� 

 
 
3 � Rua da Charnequinha 

 
 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

46 Maria de Lurdes Coelho 1.º Dto 04/11/1997 28,35� 13,84� 
44 Natacha Dias do Carmo R/C Dto 01/07/2002 4,50� 31,34� 

 
 
4 - Bairro de Casal de Anja 

 
 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

Maria Celeste Feijão N.º 3 01/06/2005 29,26� 29,62� 
Manuel Peres Carnide N.º 13 15/04/1999 80,44� 76,26� 

 
 
5 � Rua Adriano Marques Nobre 

 
 

LOTE 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

14 Ema Maria Ribeiro Triães N.º 70 29/06/2005 19,06� 9,32� 
21 José Manuel Gomes Parracho N.º 6 01/03/2006 14,63� 10,63� 

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

Julho do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - AUTORIZAÇÃO PARA ARRENDAMENTO E FIXAÇÃO DO VALOR DA 

RENDA CONDICIONADA A COBRAR PELA PROPRIETÁRIA DA HABITAÇÃO 

SITA NA RUA DAS CABECEIRAS N.º 8, CASAL DE ANJA - VIEIRA DE LEIRIA - 

CONSTRUÍDA AO ABRIGO REGULAMENTO DE ALIENAÇÃO DE LOTES PARA 

AUTO-CONSTRUÇÃO SOCIAL (RALACS), PARA FINS DE ARRENDAMENTO. 
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448 - Presente ofício de Deonilde da Silva Andrade, proprietária da habitação mencionada em 

epígrafe, datado de 4 de Janeiro do corrente ano e, com registo de entrada n.º 519/2010, de 7 de 
Janeiro, a solicitar a autorização do Município da Marinha Grande no sentido de poder arrendar 

o dito imóvel, alegando para o efeito dificuldades económicas. 
 
Presente informação n.º 759/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 12/05/2010, a dar conta da possibilidade existente ao abrigo do disposto no 
Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção Social em atender ao solicitado pela 

requerente e, em fixar o valor da renda a aplicar e, a ser cobrado pela proprietária em causa, de 

acordo com o regime de renda condicionada, nos termos do decreto-lei n.º 13/86, de 23 de 

Janeiro e, ao abrigo do coeficiente de actualização em vigor para o corrente ano. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do art.º 64.º n.º 7, alínea d) da Lei 

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

conjugação com o n.º 2 e n.º 3 do artigo 26.º do Regulamento de Alienação de Lotes para 

Auto-Construção Social, delibera autorizar a Deonilde da Silva Andrade, o arrendamento 

da habitação n.º 8 sita na Rua das Cabeceiras, Casal de Anja, Vieira de Leiria, da qual 

esta é proprietária, por um período de cinco anos, a contar da data de celebração do 

contrato com o(a) futuro(a) inquilino(a) e a fixar o valor da renda a cobrar, nos termos do 

Decreto-lei n.º 13/86, de 23 de Janeiro, que regula o Regime de Renda Condicionada e, de 

acordo com o coeficiente de actualização previsto para o corrente ano, em 114,12� (cento 

e catorze euros e doze cêntimos). 

 

Mais delibera que para o cômputo dos cinco anos de arrendamento, seja comunicado por 

escrito, por parte da proprietária, a data do início do contrato a esta Câmara Municipal. 

 

Delibera ainda que a actualização anual do valor da renda durante os próximos cinco 

anos, caberá à proprietária do imóvel em causa, tendo para tal que aplicar o coeficiente 

de actualização previsto para cada ano civil. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
33 - PROGRAMA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE 

 
 
449 - Presente informação nº 670/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - datada de 23/04/2010, na qual se dá conta de que a Câmara Municipal tem prevista a 

atribuição de apoios a entidades do Concelho que se proponham a desenvolver Projectos de 

Actividade Física para a 3.º Idade. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa, considerando a actividade física como um 

importante meio de prevenção e promoção da saúde dos idosos, delibera no uso de 

competência prevista nas alíneas b) do n.º 4 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

atribuição de um subsídio no valor de 1500 � (mil e quinhentos euros), às seguintes 

entidades do Concelho: 
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Entidade NIF Recursos 

Humanos 

Materiais 

Clube Desportivo 

Moitense 
 

501 216 049 
 

1.100 Euros 
 

400 Euros 
CURPI � Comissão de 

Reformados Pensionistas 

e idosos  

 
506 171 795 

 
1.100 Euros 

 
400 Euros 

Santa Casa da 

Misericórdia da 

Marinha Grande  

 
501 056 467 

 
1.100 Euros 

 
400 Euros 

Sociedade de Instrução e 

Recreio 1º de Maio  

 
500 892 113 

 
1.100 Euros 

 
400 Euros 

Sport Operário 

Marinhense  

 

 
501 417 702 

 

1.100 Euros 
 

400 Euros 

 
As verbas encontram-se divididas com valores para apoio na contratação de recursos 

humanos (técnicos especializados) e aquisição de materiais específicos para o desenrolar 

da actividade durante o ano 2010. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, do projecto acção 

42/2010. 

 

Delibera ainda, que as entidades contempladas com os subsídios supramencionados 

deverão obrigatoriamente, evidenciar a realização/ concretização inequívoca do objecto 

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

mesmo objecto, no período de 60 dias após o términus do ano 2010 (ano que vão decorrer 

as actividades alvo do apoio em questão). 

 

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

apoio proposto, uma vez que possuem nesta data todos os documentos necessários 

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - RECTIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

GUILHERME STEPHENS, CONSTANTE NA DELIBERAÇÃO N.º 792 DA ACTA N.º 

26/2009, DATADA DE 17 DE NOVEMBRO, COM A EPÍGRAFE: � APOIO AOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA MATERIAL DIDÁCTICO 

DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS PARA O FUNCIONAMENTO 

DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E JARDINS-DE-INFÂNCIA 

REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO DO ANO LECTIVO 2009/2010� PARA  

PAGAMENTO DO VALOR EM FALTA. 
 
 
450 - Presente informação n.º 796/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 19/05/2010, referente à necessidade de se proceder à rectificação do valor 

do subsídio atribuído ao Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, o qual por lapso não foi 

calculado correctamente, para posterior pagamento. 
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A Câmara Municipal apreciou a informação e, considerando que o montante atribuído ao 

Agrupamento de Escolas da Guilherme Stephens para o fim mencionado em epígrafe, foi 

calculado de forma incorrecta delibera, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, em articulação com a alínea l) do nº 1, e alíneas a) e e) 

do nº 4 do Artº 64º da Lei nº 169/99 de 18 Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a referida rectificação do valor destinado a 

comparticipar nas despesas de aquisição de material didáctico, de recreio e de 

consumíveis e outro bens para o funcionamento dos jardins-de-infância do referido 

Agrupamento. 

 

Mais delibera que o pagamento do montante em falta, ao Agrupamento de Escolas 

Guilherme Stephens, no valor de 576,00� (quinhentos e setenta e seis euros) seja efectuado 

aquando da atribuição da segunda fase dos subsídios para este fim, referentes ao ano 

lectivo 2009/2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
35 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

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

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2009/2010 � 2ª 

DELIBERAÇÃO 

 
 
451 - Presente informação nº 599/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 15/04/2010 sobre processo de atribuição de subsídio escolar 

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

Marinha Grande � 2ª deliberação. 
 
A Câmara Municipal apreciou informação e tendo em conta que é da competência da 

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

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

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

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, delibera atribuir aos órgãos de 

gestão dos 3 Agrupamentos de Escolas do Concelho da Marinha Grande os seguintes 

subsídios: 

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

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

Total de pedidos: 130 
 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

Pré - Escolar 50 x 50� = 2500,00� 38 x 25� = 950,00� 
Total 3.450,00� 
 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

1.º Ciclo 20 x 50 � = 1.000,00� 11 x 25� = 275,00� 
Total 1.275,00� 
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Total: 4.725,00� (quatro mil setecentos e vinte e cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís Pereira 

Coutinho Apartado 6, 2431-909, nº fiscal 600 076 270 

Total de pedidos: 31 
 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

Pré - Escolar 7 x 50� = 350,00� 7 x 25� = 175� 
Total 525,00� 
 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

1.º Ciclo 8 x 50 � = 400,00� 9 x 25� = 225,00� 
Total 625,00� 
 
Total: 1.150,00�(mil cento e cinquenta euros) 
 
Agrupamento de Escolas Nery Capucho, com sede na Rua Fernando Pessoa, Apartado 

305, 2431-901, nº fiscal 600 075 761 

Total de pedidos: 47 
 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

Pré - Escolar 8 x 50� = 400,00� 6 x 25� = 150,00� 
Total 550,00� 
 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

1.º Ciclo 13 x 50 � = 650,00� 15 x 25� = 375,00� 
Total 1.025,00� 
 
Total: 1.575,00� (mil quinhentos e setenta e cinco euros) 
 
Relativamente aos alunos abaixo indicados e que vieram transferidos de outros 
estabelecimentos escolares fora do nosso concelho, os mesmos só beneficiarão apenas dos 

almoços gratuitos, na medida em que antes da sua transferência já beneficiaram da atribuição 

do subsídio escolar. 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

NERY CAPUCHO 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

E.B. 1 Amieira Luísa Marques Monteiro 
E.B.1 Picassinos Henrique Cândido Palma de Sousa 

 
Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se encontram 

contempladas nas acções A/21 e A/22 do Plano de Actividades Municipais para 2010. 
 
Mais delibera autorizar a publicação das listas definitivas, elaboradas nominalmente e 

constantes em anexo (Anexo 7) desta deliberação, nos respectivos estabelecimentos de 

ensino, para conhecimento dos encarregados de educação, do valor a que terão direito a 

receber e da situação relativamente à utilização dos refeitórios escolares dos respectivos 

educandos, e suportar, durante o ano lectivo de 2009/2010, os almoços dos alunos 

subsidiados no escalão A (1,46�) e no escalão B (0,73�) que pretendam recorrer aos 

serviços das cantinas escolares. 
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Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

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

objecto, até ao final do corrente ano. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
36 - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA 

REGIÃO DA MARINHA GRANDE � ADESER II, IPSS - : PEDIDO DE SUBSÍDIO 

PARA A CONTINUIDADE DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO ÂMBITO 

DOS PROJECTOS OTL � O NOSSO MUNDO� E �GABINETE MÃO ABERTA�. 
 
 
452 - Presente informação n.º 717/2010 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 05/05/2010, referente a pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande - 
ADESER II IPSS, datado de 24 de Novembro do ano transacto, com registo de entrada n.º 
15788, a solicitar o apoio financeiro do Município, para a continuidade das acções previstas, no 

âmbito dos projectos OTL � O Nosso Mundo� e Gabinete Mão Aberta. 
 

A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando o trabalho meritório 

desenvolvido pela Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da 

Marinha Grande (ADESER II IPSS) junto não só das crianças e jovens do concelho da 

Marinha Grande, com vista à prevenção de comportamentos de risco, como também das 

respectivas famílias, no que diz respeito ao desenvolvimento das competências pessoais e 

sociais e mediação de conflitos, delibera no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 

4 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir à supracitada Associação, com o número de 

contribuinte 505 933 870, um subsídio no valor de 30.000,00 � (trinta mil euros) a retirar 

da rubrica A/49 do Plano de Actividades Municipal em vigor no corrente ano. 

 

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

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

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

objecto, 60 dias após o final do corrente ano de 2010. 

 

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

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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37 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL 

OVERLIVE PELA CISCO � ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUVENIL 

 

 
453 - Presente no sector cultural, ofício com o registo E/6577/2010 e respectivos anexos, da 

CISCO - Associação Cultural Juvenil, sita na Rua Miguel Torga, nº 8, Várzea 2430-521 
Marinha Grande, a solicitar apoio financeiro e logístico para a realização do Festival de Música 

OVERLIVE 2010, que decorreu no edifício da Resinagem em Abril. 
 
Tratou-se de um evento que decorreu nos dias 3, 9 e 10 de Abril, no Edifício da Resinagem, 

com o objectivo de dar continuidade anualmente a uma edição do Overlive, o que contribui 

para a divulgação da Marinha Grande em termos culturais e mediáticos, colocando a nossa 

cidade no mapa nacional de eventos musicais deste género. Este festival juntou projectos 

musicais emergentes e outros que estão a lançar-se no panorama musical português. 
 
O orçamento da iniciativa para esta edição de 2010 do Festival, rondou os 5830 euros para 

custear cachets de bandas, despesas de deslocação, alimentação, som, luz, logística e 

publicidade, sendo solicitado pela CISCO um apoio financeiro de 3000 euros para ajudar a 
custear estas despesas. 

 
Solicitaram ainda apoio logístico, nomeadamente: 

1. Sistema de grades entre as casas de banho e a sala centro nascente. 
2. Pano preto para o palco; 
3. Palco e montagem 
4. 8 Módulos 1X1metros dos mais altos que houver. 
5. Transporte de 50 cadeiras 
 

Analisado o pedido, e considerando que: 
 
1. 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; 
2. Se trata de uma actividade cultural cujo principal objectivo é continuar a oferecer 

anualmente uma edição do evento, o que contribuirá para a divulgação da Marinha Grande em 

termos culturais e mediáticos; 
3. Coloca a nossa cidade no mapa nacional de eventos musicais deste género; 
4.Se trata de uma iniciativa que junta vários projectos musicais emergentes e outros que estão a 

lançar-se no panorama musical português; 
5. Desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural para o Município por via dos objectivos 

propostos; 
 

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 3000,00� (três mil euros) à CISCO - 

Associação Cultural Juvenil, sita na Rua Miguel Torga, nº 8, Várzea, 2430-521 

MARINHA GRANDE, com o NIF 507 532 295, para a apoio às despesas com o Festival de 

música OVERLIVE, cuja verba se enquadra na acção 2010/A/112 do PAM. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que: 
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a) A entidade fica obrigada a apresentar, num prazo de 60 dias (seguidos) após a realização da 

actividade, um relatório de execução da iniciativa onde conste:  
 

1. Breve descrição do evento 
2. Relatório financeiro da actividade/obra desenvolvida 
3. Recortes de imprensa alusivos à actividade 
4. Fotos da acção/obra 
5. Cópia de documentos fiscalmente válidos que comprovem a efectiva aplicação 

das verbas, tendo em conta o fim  primeiro da deliberação. 
 
b) 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 mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
NIF:   5 0 7 5 3 2 2 9 5 

DATA DE EMISSÃO VÁLIDA ATÉ: DECLARAÇÃO DE NÃO DÍVIDA À 

SEGURANÇA SOCIAL 

17.02.2010 16.08.2010 
DECLARAÇÃO DE NÃO DÍVIDA 

ÀS FINANÇAS 

15.02.2010 14.08.2010 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
38 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA DOS 

CAMPOS DE FÉRIAS EM SÃO PEDRO DE MOEL 

 
 
454 - Presente informação da DCPH sobre a necessidade de alteração ao regulamento do 

Programa dos Campos de Férias para adequação do mesmo aos procedimentos necessários à 

realização do mesmo e em virtude da aprovação do Decreto-Lei n.º 163/2009, de 22 de Julho, 
na qual se propõe a realização das seguintes alterações: 
 
A. 

A Inclusão de mais uma forma de financiamento para que o regulamento passe a prever 

também a aquisição de serviços no que respeita ao financiamento dos Campos de Férias, pelo 

que se propõe a alteração ao n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento do Programa dos Campos de 

Férias de São Pedro de Moel para que este passe a contemplar a redacção a seguir descrita, com 

nova introdução de texto a bold: 
 

Artigo 10º 

Financiamento 

1 � A Câmara Municipal apoiará financeiramente a realização das actividades incluídas nos 

projectos aprovados, através de subsídio calculado com base na natureza da actividade, na 

qualificação dos monitores e na tipologia dos materiais disponibilizados ou através de 

aquisição de serviços às entidades proponentes,  
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B. 

No que respeita à contratação dos monitores de grupo e de actividades e atendendo à entrada 

em vigor do CCP - Código dos Contratos Públicos, propõe-se a alteração ao n.º 2 do artigo 16.º 

do regulamento do Programa dos Campos de Férias de São Pedro de Moel para introdução 

desta referência no regulamento, através da introdução do texto a bold abaixo descrito: 

 
Artigo 16º 

Monitores de grupo e monitores de actividade 

2 � Os monitores mencionados na alínea a) serão recrutados de acordo com o decreto-lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro � código dos contratos públicos, não podendo nunca ser invocado 

nenhum vínculo laboral desses monitores à autarquia, nem atribuída à Câmara Municipal da 

Marinha Grande nenhuma responsabilidade sobre os mesmos. 
 
C. 

Atendendo à publicação do Decreto-Lei n.º 163/2009, de 22 de Julho que vem alterar o 

Decreto-Lei 304/2003, de 9 de Dezembro e à necessária aplicação ao Campo de Férias de São 

Pedro de Moel, o pessoal técnico que deverá acompanhar os Campos de Férias deverá estar 

devidamente preparado e habilitado para o exercício das funções a desempenhar. 
As habilitações previstas incluem, obrigatoriamente, formação em primeiros socorros. 
Deste modo propõe-se a alteração ao n.º 3 do artigo 14.º, e a introdução do n.º 3 do artigo 17.º, 

para introdução do texto a bold: 
 
Artigo 14º 

Coordenador geral dos campos 

3 � O coordenador será anualmente nomeado pela Câmara Municipal da Marinha Grande de 

entre os seus funcionários e agentes ou colaboradores, com formação adequada e 

obrigatoriedade de formação em primeiros socorros. 

 

Artigo 17º 

Perfil dos monitores 

3 � Os monitores de grupo deverão possuir, obrigatoriamente, formação em primeiros 

socorros. 

 

D. 

Atendendo ainda à entrada em vigor do diploma acima citado, propõe-se a introdução da 

referência ao mesmo no Regulamento do Programa dos Campos de Férias, com o texto 

indicado a bold: 
 
Artigo 27º 

Disposições legais 

 

As disposições legais aplicáveis a este regulamento são o Decreto-Lei 304/2003, de 9 de 

Dezembro, a Portaria nº 373/2004 de 13 de Abril, a Portaria nº 374/2004 de 13 de Abril, a 

Portaria nº 374/2004 de 13 de Abril, a Portaria nº 586/2004 de 2 de Junho, a Portaria nº 

629/2004 de 12 de Junho e o Decreto-Lei n.º 163/2009, de 22 de Julho. 

 
A Câmara Municipal apreciou a proposta e delibera, ao abrigo da alínea a) do nº7, do 

artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 
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de 11 de Janeiro, aprovar as alterações propostas ao Regulamento do Programa dos 

Campos de Férias em São Pedro de Moel, aprovando a minuta em anexo (Anexo 8). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





39 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e seis de Maio de dois mil e 
dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.424.004,38 � 
(dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e quatro euros e trinta e oito cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 







455 - 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 1259/10 � PC N.º 241/08 � VIRGOLINO ROSÁRIO PEREIRA 

VICENTE 

 

2. REQ. N.º 1269/10 � PC N.º 82/09 � MARGARIDA CRISTINA SOARES 

CARVALHO PEREIRA HENRIQUES 

 

 

 

 

 

1 - REQ. N.º 1259/10 � PC N.º 241/08 � VIRGOLINO ROSÁRIO PEREIRA VICENTE 

 

 

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

Unifamiliar e Muros de Vedação, incluindo o destaque de parcela, a levar a efeito num prédio 

urbano localizado na Rua da Panificadora, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto 
de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 16/06/2009.  
 
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. 
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Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação, bem como se encontrarem 

preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento da operação de destaque requerida 

e emissão da respectiva certidão comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

terreno confinante com a Rua da Panificadora, com uma largura de 1,60m, sendo o 

alinhamento e materiais definidos no local pelos serviços respectivos da Câmara. 

 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. 

2. 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). 

 

Mais deliberou deferir a Operação de Destaque em referência, por se encontrarem 

reunidas as condições expressas no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

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

respectiva certidão de destaque a emitir para efeitos de registo predial, nos termos do n.º 

9 daquele diploma, deverá constar: 

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

período de 10 anos contados da data do destaque, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do artigo 

6.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, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de 

construção nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção bruta de 694,800m2, admissível para a 

parcela remanescente, face à aplicação do índice de construção bruto de 0,6 definido 

para o local, sobre uma área de terreno de 1.158m2, nos termos do disposto no n.º 8 do 

art. 5.º do regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ. N.º 1269/10 � PC N.º 82/09 � MARGARIDA CRISTINA SOARES CARVALHO 

PEREIRA HENRIQUES 
 
 
457 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Instalação de um Centro de 

Lavagem Automóvel, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua dos Fundadores, 
Lugar de Picassinos, 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 
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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. Respeitar os seguintes parâmetros relativamente às águas a descarregar nos colectores 

públicos: 
Parâmetro VMA 

Temperatura < 30º C 

pH Entre 6.0 e 9.5 unid 

Hidrocarbonetos totais < 15 mg/l 

SST < 680 mg/l 

CBO5 <523 mg/l 

CQO < 1200 mg/l 

Óleos e gorduras < 50 mg/l 

Detergentes < 50 mg/l l 

Sulfuretos < 1.0 mg/l 

Ag < 0.1 mg/l 

Zn < 5.0 mg/l 

Metais pesados totais < 5.0 mg/l 

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

Decreto-Lei 236/98, de 01/08. 
Parâmetro VMA 

Cianetos totais < 0.5 mg/l 

Cloro Residuais Disponíveis < 1.0 mg/l 

Fenois < 0.5 mg/l 

 

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

serviços desta Câmara Municipal e proceder a tratamento prévio de modo a que a 

descarga para o colector seja feita nas condições fixadas. 

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

obra, nomeadamente a execução de passeio, sendo os materiais definidos pelos serviços 

técnicos camarários. 

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, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

458 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 19:40 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


