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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dezoito 

de Março de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de Março de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do 

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

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

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 15:50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho não esteve presente 

por motivos profissionais, tendo justificado a sua falta por fax (Anexo 1). 
 
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 2634/09 � PC N.º 574/07 � ADELINO DOMINGUES GIL 

 

2. REQ. N.º 2296/06 � PC N.º 817/04 � ADELINO DOMINGUES GIL 

 

3. REQ. N.º 482/10 � PC N.º 265/09 � CARFI � FÁBRICA DE PLÁSTICOS E 

MOLDES, LDA. 

 

4. REQ. N.º 568/10 � PC N.º 116/09 � BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 
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5. REQ. N.º 569/10 � PC N.º 31/10 � ALBINO FERREIRA CARVALHEIRO 

 

6. REQ. N.º 402/05 � PC N.º 1392/99 � MAFEPRE � MATERIAL E 

FERRAMENTAS DE PRECISÃO, LDA. 

 

7. REQ. N.º 399/10 � PC N.º 347/06 � RUI PEDRO SOUSA ROCHA 

 

8. REQ. N.º 2638/09 � PC N.º 215/09 � SILVÉRIO & BRÁS, LDA. 

 

9. REQ. N.º 2891/09 � PC N.º 187/08 � MARIA LUIZA FERNANDES AGOSTINHO 

CASTANHEIRA COSTA 

 

10. REQ. N.º 743/08 � PC N.º 748/06 � JOÃO CARLOS GASPAR CORDEIRO 

 

11. REQ. N.º 2985/09 � PC N.º 312/08 � SILVÉRIO & BRÁS, LDA. 

 

12. REQ. N.º 172/10 � PC N.º 245/09 � SÉRGIO LOPES RODRIGUES 

 

13. REQ. N.º 28/10 � PC N.º 20/07 � ANTÓNIO BARROS 

 

14. REQ. N.º 35/10 � PC N.º 71/06 � MARIA LUISA GOMES COSTA MORAIS 

ROLDÃO 

 

15. REQ. N.º 3378/09 � PC N.º 853/04 � CARLOS ALBERTO MARTINS GOMES 

PEDROSO 

 

16. REQ. N.º 20/10 � PC N.º 374/08 � PÊRO ALIMENTAR, LDA. 

 

17. REQ. N.º 2142/09 � PC N.º 181/09 � TV CABO PORTUGAL, S.A. 

 

18. REQ. N.º 331/10 � PC N.º 883/05 � MOLDES CATARINO, LDA 

 

19. REQ. N.º 473/10 � PC N.º 210-10 � CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

 

20. REQ. N.º 4050/07 � PC N.º 172/07 � ANA PAULA SANTOS NORTE 

 

21. 5.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

22. SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003, DE 23/08). 

 

23. SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003, DE 23/08). 

 

24. PROJECTO DE REGULAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS 
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25. TUMG, EMPRESA MUNICIPAL - NOMEAÇÃO DO FISCAL ÚNICO E DO 

SEU SUPLENTE 

 

26. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO � KAIS CAFFÉ� NA PRAIA DA VIEIRA 

 

27. CESSÃO A TÍTULO PRECÁRIO DE PARCELA DE TERRENO EM VIEIRA 

DE LEIRIA. 

 

28. HASTA PÚBLICA. PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. 

ESPAÇO DE VENDA. 

 

29. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

30. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

31. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

32. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

33. RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

34. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � MARIA MANUELA ENCARNAÇÃO PAULO DE JESUS � 

RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 1.º ESQUERDO, 

MOITA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO. 

 

35. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � MARIA BRÍZIDA JESUS AZEVEDO � RESIDENTE NA RUA 

JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 1.º D, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO 

DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 

 

36. ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA RESIDENTE 

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

MOITA: CARLA SOFIA PAULO DE JESUS. 

 

37. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A 

INQUILINA CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO 

VIEIRA BLOCO 9 RÉS-DO-CHÃO DIREITO, CASAL DE MALTA: 

MARGARIDA ALEXANDRA CARDOSO SILVA 

 

38. ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA RESIDENTE 

NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 9 RÉS-DO-CHÃO DIREITO, 

CASAL DE MALTA: MARGARIDA ALEXANDRA CARDOSO SILVA 

 

39. ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A INQUILINO 

RESIDENTE NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.º 99: AMILCAR SARAIVA 
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40. PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA DE INQUILINA RESIDENTE 

DO BLOCO 5 R/C ESQ. DA PRACETA DA LIBERDADE, CASAL DE MALTA: 

MARIA DE LURDES MOREIRA DELGADO 

 

41. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A 

INQUILINA CAMARÁRIA - MARIA FERNANDA DE JESUS � RESIDENTE 

NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 RÉS-DO-CHÃO B, CASAL DE 

MALTA. 

 

42. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: PRACETA DA LIBERDADE 

 

43. PEDIDO DE SUBSÍDIO DA ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E 

COOPERAÇÃO ATLÂNTIDA - PROJECTO "CASA DOS AFECTOS" PARA 

MANUTENÇÃO DAS SUAS ACTIVIDADES DURANTE O ANO 2010 

 

44. 24.ª MILHA DE CRISTAL � PEDIDO DE APOIO 

 

45. PROGRAMA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE 

 

46. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 







PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de quatro assuntos não incluídos na 

ordem do dia, que identificou, tendo sido aceite por todos dada a urgência de 

deliberação imediata sobre os mesmos.  
Os referidos assuntos serão apreciados depois de concluída a ordem do dia. 
 

 O Sr. Presidente prestou as seguintes informações: 
- o gabinete destinado aos vereadores da oposição situar-se-á no edifício do 

Arquivo Municipal, na primeira sala junto à entrada; 
- a Sr.ª Ministra do Ambiente estará na Marinha Grande no próximo sábado, sendo 

recebida pelo executivo. Visitará a exposição �Limpar Portugal�, seguindo depois 

para a limpeza da mata. 
 

 No início da presente reunião foram entregues aos Srs. Vereadores da oposição as 

respostas aos seguintes pedidos: 

- levantamento sobre os processos de obras particulares (Anexo 2); 
- entrega de dossier com informações contabilísticas referentes ao ano de 2009. 

 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira recordou também o requerimento que apresentou há 

algum tempo, relativo aos cartões de identificação dos eleitos e ao seguro, referindo a 
importância da resposta a este pedido. 
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1 - REQ. N.º 2634/09 � PC N.º 574/07 � ADELINO DOMINGUES GIL 
 
 
182 - Presente Processo de Licenciamento referente à Operação de Loteamento Urbano, levada 

a efeito no Lugar de Comeira, Freguesia de Marinha Grande, titulada pelos Alvarás n.º 02/97, 

de 12/02 e n.º 12/97, de 24/09, no âmbito dos Processos n.º 77/94, 16/95 e 727/96. 
 
Presente alteração ao referido Loteamento Urbano, respeitante à redução da área do Lote 7 

inicialmente previsto com 255m2, passando a dispor da área de 237, 30m2, aprovada por 
Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 26/03/2009. 
 
Presente pedido de alteração simplificada à licença da referida operação de loteamento, 

dispondo de informações técnicas dos serviços que atestam estarem preenchidos os requisitos 
legais necessários à sujeição do processo a simples Deliberação de Câmara, nos termos do n.º 8 

do art. 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram, a Câmara deliberou deferir a alteração proposta ao parâmetros definidos para 

o Lote 7 do Loteamento urbano titulado pelos Alvarás n.º 02/97, de 12/02 e n.º 12/97, de 

24/09, prevendo a redução das áreas de implantação e de construção da moradia e o 

aumento da área de implantação/construção da garagem, resultando no aumento de 

1,50m2 na área total de implantação da habitação/garagem e na redução de 2,75m2 na 

área total de construção ao lote, no âmbito do previsto no n.º 8 do art. 27.º do Decreto-Lei 

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

pelo facto da mesma consubstanciar uma variação das áreas de implantação ou de 

construção até 3%, com dispensa de quaisquer outras formalidades ou condicionalismos 

subjacentes, face à inalterabilidade das demais disposições legais e regulamentares 

aplicáveis e anteriores condições estabelecidas no âmbito o licenciamento referido. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ. N.º 2296/06 � PC N.º 817/04 � ADELINO DOMINGUES GIL 
 
 
183 - Presente Processo de Licenciamento referente à Operação de Loteamento Urbano, levada 

a efeito no Lugar de Comeira, Freguesia de Marinha Grande, titulada pelos Alvarás n.º 02/97, 

de 12/02 e n.º 12/97, de 24/09, no âmbito dos Processos n.º 77/94, 16/95 e 727/96. 
 
Presente alteração ao referido Loteamento Urbano, respeitante à redução da área do Lote 7 

inicialmente previsto com 255m2, passando a dispor da área de 237, 30m2, aprovada por 
Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 26/03/2009. 
 
Presente alteração ao referido Loteamento Urbano, respeitante à redução das áreas de 

implantação e de construção da moradia e o aumento da área de implantação/construção da 

garagem, resultando no aumento de 1,50m2 na área total de implantação da habitação/garagem 
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e na redução de 2,75m2 na área total de construção ao lote, aprovada por simples Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 18/03/2010. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, dispondo 
de informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas a 

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

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

seis meses a contar da data da notificação, dos projectos complementares aplicáveis às 

alterações efectuadas, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 482/10 � PC N.º 265/09 � CARFI � FÁBRICA DE PLÁSTICOS E MOLDES, 

LDA. 
 
 
184 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1141/84, relativo à Construção de uma Fábrica, 

levada a efeito em parcela situada na Rua do Lamarão da Embra, Pedrulheira, Freguesia de 

Marinha Grande, dispondo de Alvará de Licença de Construção n.º 235/85, de 23/03. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a ampliação e alteração de edifício industrial, 

dispondo de informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06. 

2. Apresentação em igual período, de Planta de Implantação com os Arranjos Exteriores 

e peças desenhadas de sobreposição de amarelos e vermelhos rectificadas, assumindo 

como base o processo de licenciamento n.º 1141/84. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 568/10 � PC N.º 116/09 � BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 
 

 

185 - Presente Projecto de Arquitectura referente ao Pedido de Licenciamento relativo à 

Construção de Edifício destinado a Clínica Dentária, a levar a efeito num prédio rústico 

localizado na Estrada dos Guilhermes, Comeira, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de 
parecer favorável emitido pela Autoridade de Saúde Concelhia, bem como de informações 

técnicas dos serviços que atestam estar o referido projecto, apto a merecer aprovação. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares de especialidades, de acordo com o disposto no n.º 4 do 

artigo 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, incluindo o Projecto de Segurança Contra Riscos de 

Incêndio, elaborado nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12/11, 

para a utilização-tipo V, devidamente aprovado pela Autoridade Nacional de 

protecção Civil. 

2. Apresentação, em igual período, de elementos gráficos que demonstrem o 

cumprimento do 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, 

no que respeita ao receptáculo postal. 

3. Cumprimento dos aspectos constantes do parecer emitido pelo Delegado de Saúde do 

ACES Pinhal Litoral II, onde se refere que �devem ser cumpridas todas as normas e 

regulamentos em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 233/2001, de 25 de Agosto, o 

Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto e Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro.�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 569/10 � PC N.º 31/10 � ALBINO FERREIRA CARVALHEIRO 
 

 

186 - Presente Processo de Licenciamento referente à Reconstrução e Beneficiação de uma 

Edificação existente, localizada na Rua da Lota, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, 

dispondo de Alvará de Autorização de Utilização n.º 126/08, de 27/11. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à alteração a referida edificação prevendo a 

adopção do alinhamento da fachada poente do prédio, com a frente urbana costeira, dispondo 

de Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para Ocupação do Domínio Público Marítimo 

n.º 1213/2009, válida até 31/05/2010, bem como de informações técnicas dos serviços que 

atestam estar o referido projecto, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução da totalidade dos trabalhos 

nas condições expressas na Licença n.º 1213/2009, emitida nos termos do Decreto-Lei n.º 

226-A, de 31/05 � Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para Ocupação do 

Domínio Público Marítimo, devendo as obras estar concluídas até 31 de Maio de 2010, nas 

condições gerais e específicas referidas na respectiva licença. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 402/05 � PC N.º 1392/99 � MAFEPRE � MATERIAL E FERRAMENTAS 

DE PRECISÃO, LDA. 
 

 

187 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1232/99, relativo à Construção de Edifício de 

Comércio e Serviços, levado a efeito na Estrada dos Guilhermes, Comeira, Freguesia de 
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Marinha Grande, aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara de 23/03/2000 e 

Despacho proferido em 20/06/2000, dispondo de Alvará de Licença de Construção n.º 

549/2000, de 26/07. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a Alterações ao Edifício, dispondo de informações 

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

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

seis meses a contar da data da notificação, dos projectos complementares aplicáveis às 

alterações efectuadas, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
7 - REQ. N.º 399/10 � PC N.º 347/06 � RUI PEDRO SOUSA ROCHA 
 
 
188 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

Unifamiliar e Muros de Vedação, levado a efeito no Lote n.º 31, abrangido pelo Alvará de 

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

Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído o Alvará de Construção n.º 283/07, de 

25/10.   
 
Presente projecto de alterações ao anteriormente aprovado, decorrente das alterações efectuadas 

em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem as alterações 

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

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com o condicionalismo da 

apresentação, no prazo de seis meses a contar da data de notificação, dos seguintes 

elementos:  

1. Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projecto de alterações à 

arquitectura agora apresentado, nos termos previstos na alínea n) do n.º 1 do N.º 11 da 

Portaria n.º 1110/2001, de 19/09. 

2. Calendarização da execução das alterações à obra, nos termos previstos na alínea i) do 

n.º 1 do N.º 11 da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09.  

3. Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos das redes de água 

e esgotos, face à alteração do traçado das mesmas que decorre da deslocação de 

sanitários, nos termos previstos no n.º 4 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.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 2638/09 � PC N.º 215/09 � SILVÉRIO & BRÁS, LDA. 
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189 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, e à Demolição Total de Edifícios implantados sobre o 

prédio urbano localizado na Rua dos Naturais, Lugar de São Pedro de Moel, Freguesia da 

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

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

seguintes elementos:  

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

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

04/09; 

b) Estimativa orçamental contendo a menção dos muros de vedação requeridos e o 

respectivo valor correspondente na sua construção; 

c) Cópia de contrato de prestação de serviços relativo ao enchimento e vazamento da 

piscina. 

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

obra. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 2891/09 � PC N.º 187/08 � MARIA LUIZA FERNANDES AGOSTINHO 

CASTANHEIRA COSTA 
 
 
190 - Presente processo de licenciamento referente à Alteração e Ampliação de um Edifício de 

Habitação e Anexos, localizado na Avenida do Farol, n.º 15, Lugar de São Pedro de Moel, 

Freguesia da Marinha Grande, levado a efeito ao abrigo do Alvará de Licença de Construção 

n.º 326/59, de 02/10, constante do processo camarário n.º 1298/1959, em nome de António 

Dantas Afonso Coelho.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos:  

1. A apresentação, no prazo de seis meses a contar da data de notificação, dos seguintes 

elementos:  

a) Projectos de 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) Peças que preconizem a representação gráfica e a menção da área e uso atribuídos à 

construção complementar, à escala 1/100, referenciada como espaço comum 

vocacionado a arrumos do condomínio em proposta de submissão ao regime da 

Propriedade Horizontal.  

c) Correcta discriminação das partes do edifício correspondentes às fracções e partes 

comuns propostas, correcto valor relativo de cada fracção, expressa em 

percentagem ou permilagem, do valor total do prédio, na pretensão de submissão da 

proposta de edificação ao regime de propriedade horizontal em vigor. 

d) Estimativa orçamental da obra, enunciando a área total de construção bruta 

vocacionada à construção principal (edifício habitacional). 

e) Completamento do plano de acessibilidades, esclarecendo em devida memória 

descritiva e justificativa, as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a 

pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, nos termos previstos no n.º 5 do 

art. 3.º Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08.  

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

obra. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 743/08 � PC N.º 748/06 � JOÃO CARLOS GASPAR CORDEIRO 
 
 
191 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar e Muros 
de vedação, a levar a efeito num prédio rústico (Lote 2-A), localizado na Rua Cosme Ribeiro, 
Amieirinha, Lugar de Ordem, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, dos 

Projectos de 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar que a emissão da licença de construção ficará condicionada à 

apresentação da licença de utilização do Domínio Público Hídrico a emitir pela CCDR-C, 

relativamente à utilização da Ribeira do Tecelão no escoamento das águas pluviais 

provenientes da cave. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 2985/09 � PC N.º 312/08 � SILVÉRIO & BRÁS, LDA. 
 
 
192 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua Quinta de Areia, 

Casal d� Anja, Freguesia de Vieira de Leiria, composto por três habitações de tipologia T4. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de 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 execução da obra, nomeadamente um passeio na extensão total do 

prédio confinante com a via pública, cujos alinhamento e materiais deverão ser 

definidos pelos serviços técnicos competentes desta câmara. 

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

do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. Face à ausência de infra-estrutura de rede de drenagem de águas residuais domésticas, 

deverá prever a execução de fossa estanque, a localizar dentro dos limites do prédio, 

em logradouro comum ao edifício, dimensionada para um despejo quinzenal, prevendo 

a celebração de contrato ou acordo com a Câmara Municipal, no sentido de assegurar 

o seu despejo, mediante o pagamento da respectiva taxa de saneamento. Deverá 

igualmente prever futura ligação à rede de saneamento público. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 
Mais deliberou anular o ponto 5 das condições anteriormente referidas, pelo facto de 

existir na proximidade do arruamento onde se insere o prédio em causa rede de 

saneamento doméstico permitindo a sua ligação. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 172/10 � PC N.º 245/09 � SÉRGIO LOPES RODRIGUES 
 
 
193 - Presente Processo de Licenciamento n.º 192/08, relativo à Remodelação Interior e 

Alteração de Fachada de Espaço Comercial situado na Avenida Vitor Gallo, Freguesia de 
Marinha Grande com Licença de Utilização n.º 34/06, de 05/05, dispondo de Alvará de Licença 

de Construção n.º 240/08, de 18/11. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a Alteração de Uso com Obras de Edificação para 

Instalação de Farmácia, dispondo de documento comprovativo de decisão favorável sobre a 

aptidão do local, do espaço e do quadro farmacêutico para a abertura ao público da nova 

farmácia, nos termos do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31/08 e Portaria n.º 1430/2007, de 02/11, 
bem como de informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, 

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

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

seis meses a contar da data da notificação, dos projectos complementares aplicáveis às 

alterações efectuadas, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
O Sr. Presidente não esteve presente durante a discussão e votação deste processo. 
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13 - REQ. N.º 28/10 � PC N.º 20/07 � ANTÓNIO BARROS 
 
 
194 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado no Lugar de Cruzes ou 

Salgueiro, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 26/03/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os projectos de 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

necessários em consequência da execução da obra, nomeadamente um passeio 

na extensão total do prédio confinante com a via pública, cujos alinhamento e 

materiais deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos 

competentes desta câmara. 

2. Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m contados a partir da cota natural do terreno, de acordo com a alínea x) 

do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

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

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

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

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

verificação da sua implantação, sendo que o registo dessa deslocação no 

respectivo livro de obra é imprescindível para a isenção de vistoria na futura 

concessão da respectiva licença de utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 35/10 � PC N.º 71/06 � MARIA LUISA GOMES COSTA MORAIS 

ROLDÃO 
 
 
195 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação e 

Comércio, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Avenida José Gregório, Freguesia 

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

reunião de Câmara realizada em 30/10/2008. 
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Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os projectos de 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

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

prédio confinante com a via pública, cujos alinhamento e materiais deverão ser 

oportunamente definidos pelos serviços técnicos competentes desta câmara. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 3378/09 � PC N.º 853/04 � CARLOS ALBERTO MARTINS GOMES 

PEDROSO 
 
 
196 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Edifício Comercial, levado 

a efeito no Lote 3 do Loteamento Urbano /Alvará de Loteamento n.º 17/82), localizado na Rua 

das Rosas da Pedra de Baixo, Guarda Nova, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi 
atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 224/06, de 25/07. 
 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura inicialmente aprovado, decorrente 
das alterações efectuadas em obra, aprovado por deliberação tomada em reunião de Câmara 

realizada em 26/11/2009. 
 
Presentes projectos de alterações aos projectos de drenagem de águas residuais domésticas e 
abastecimento de água inicialmente aprovados, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os projectos de 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos, 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. 

 
 
16 - REQ. N.º 20/10 � PC N.º 374/08 � PÊRO ALIMENTAR, LDA. 
 
 
197 - Presente pedido de licenciamento referente à Legalização de Alterações de Edifício, com 

vista à Instalação de Estabelecimento de Comércio a Retalho de Peixe, Crustáceos e Moluscos, 

levadas a efeito numa edificação existente, localizado na Rua dos Coelhos, Freguesia de 

Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do 
Pelouro do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 07/10/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os projectos de 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 2142/09 � PC N.º 181/09 � TV CABO PORTUGAL, S.A. 

 
 
198 - Presente pedido de licenciamento referente à Ocupação de Via Pública para execução de 

infra-estruturas da rede de distribuição de televisão por cabo, na Rua de Macau, Ordem, 
Freguesia de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, 

reconhecendo o interesse público desta obra de infra-estrutura, a Câmara deliberou 

deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Assegurar a reposição adequada do pavimento e dar conhecimento a este Município da 

data do inicio das obras. 
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2. Salvaguardar todas as normas de segurança, quer de pessoas, quer de veículos, 

previstas nos artigos 28.º, 36.º, 38.º e 39.º do Regulamento Municipal das Edificações 

Urbanas e demais legislação aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 331/10 � PC N.º 883/05 � MOLDES CATARINO, LDA 
 
 
199 - Presente Processo de Licenciamento referente à Ampliação de Instalações Industriais 
existentes, localizadas na Rua Nova do Moinha de Cima, Comeiras, Freguesia de Marinha 
Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 43/2007, de 14/05, 

prorrogado em 10/05/2008 e 07/11/2009, ao abrigo do disposto no art. 53.º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06.  
 
Presente requerimento n.º 331/10, de 11/02, referindo não ter sido possível concluir a execução 

da obra dentro dos prazos estabelecidos, dada a fraca capacidade económica da empresa, 

solicitando que lhe seja concedida licença para obras inacabadas, ao abrigo do art. 88.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.  
 
Após análise da pretensão, considerando tratar-se de uma edificação destinado à 

indústria, considerando ainda que por razões técnicas e económicas se reconhece o 

interesse na conclusão da obra, a Câmara deliberou deferir a concessão de Alvará de 

Licença Especial para a sua conclusão, ao abrigo do art. 88.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 

16/12, na redacção dada pela Lei nº60/07, de 04 de Setembro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 473/10 � PC N.º 210-10 � CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 
 
 
200 - Presente requerimento apresentado pela Cruz Vermelha Portuguesa � Delegação de 

Leiria, a solicitar a realização de vistoria ao edifício sito na Rua 25 de Abril, n.º 36-B, 
Freguesia de Marinha Grande, a fim de aferir da necessidade de realização de obras de 

reparação no mesmo, na sequência de danos provocados pelas intempéries. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou determinar a realização da vistoria nos 

termos do disposto nos art. 89.º e 90.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, devendo a composição da respectiva comissão, respeitar a 

Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada de 21/08/2008, referente à 

composição das diferentes Comissões Técnicas de Vistorias. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 4050/07 � PC N.º 172/07 � ANA PAULA SANTOS NORTE 
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201 - Presente pedido de licenciamento relativo à Alteração e Conservação de Edifício 

existente, localizado no gaveto da Rua Augusto Costa e Rua das Oliveiras, Tojeira, Freguesia 
da Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a deficiente instrução do pedido. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

24.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, designadamente por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente:  

a) N.º 2 do art. 10.º da Secção I do Capítulo III do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas, pelo facto da Planta de Implantação não apresentar as áreas 

impermeabilizadas e respectivo material, a indicação da localização dos contadores 

ou baterias de contadores e receptáculos postais a inscrição de todas as confrontações 

do prédio e ainda as condicionantes existentes no local; 

b) N.º 3 do art. 10.º da Secção I do Capítulo III do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas, por não apresentar Cortes Longitudinais e Transversais, na 

perpendicular ao arruamento ou arruamentos de acesso à construção, indicando a 

cota do eixo desses arruamentos, do passeio se o houver, da soleira e dos vários pisos. 

c) N.º4 do art. 11.º da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09, por não apresentar Memória 

Descritiva e Justificativa elaborada de acordo com as alíneas b), d), e), f), g), h) da 

referida portaria.  

d) Alínea j) do art. 11.º da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09, por não apresentar 

fotografia do imóvel visto se tratar de uma obra de reconstrução/legalização. 

e) Alínea o) do art. 11.º da Portaria n.º1110/01, de 19/09, por ausência de Ficha 

Estatística devidamente preenchida com os dados referentes à operação urbanística a 

realizar. 

f) Alínea e) do n.º 3 do art. 11.º da Portaria n.º 1110/01, de 19/09, por não apresentar 

pormenores de construção á escala adequada, esclarecendo a solução construtiva 

adoptada para as paredes exteriores do edifício e sua articulação com a cobertura, 

vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o pavimento exterior 

envolvente. 

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

adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens�, designadamente em 

resultado dos pareceres desfavoráveis dos serviços consultados, nomeadamente da 

Divisão de Infra-Estruturas e Redes Municipais e Divisão de Apoio Técnico e Logístico, 

que se transcrevem: 

Parecer da DIRM: 

�� 

1. Em deslocação ao local, verificou-se a necessidade de se exigir a execução de um 

passeio com uma largura mínima de 1,60m na Rua das Oliveiras, de forma a dar 

cumprimento ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, relativo às acessibilidades. 

2. Quanto à Rua Augusto Costa, por se tratar de uma rua já consolidada, com passeio, 

não haverá necessidade de intervir, apesar deste só possuir uma largura de 1,13 m. 

3. Deverá no entanto ter-se em conta a transição do passeio existente na Rua Augusto 

Costa, com o a executar na Rua das Oliveiras. 
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�� 

Parecer da DATL: 

�� 

Após análise dos elementos apresentados e deslocação ao local, verifica-se que o prédio 

confina com a Rua das Oliveiras, a qual tem um perfil transversal bastante irregular, 

existindo no entanto passeios junto ao prédio do requerente. A solução a apresentar 

para este arruamento passa pela alteração dos sentidos de trânsito, ou seja 

estabelecendo apenas um sentido de trânsito. O perfil transversal a adoptar será de 4,5 

m de faixa de rodagem mais 1,60m de passeio de ambos os lados. Em anexo apresenta-

se planta representativa dos alinhamentos a aplicar no arruamento. Pretende-se que 

seja apresentada nova planta de implantação com indicação da faixa de rodagem de 

4,50m e do passeio com 1,60m de largura.  

Quanto aos arranjos exteriores, as condicionantes são as seguintes: 

1. Os materiais a aplicar no passeio devem de ser idênticos aos da envolvente, ou seja 

lancil calcário de 0,12x0,22m e calçada calcária de 0,05x0,05x0,05m, devendo o 

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

2. O espelho do lancil deverá ficar a 0,14 m acima do pavimento, devendo-se colocar 

lancil calcário rampeado com 0,30 m de largura na entrada da garagem numa 

distância de 3,50m. Na execução dos passeios deve ser considerada a colocação de 

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

modo a evitar o crescimento das ervas. 

�� 

 

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

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

Ofício n.º 1775/09, de 16/11, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 
21 - 5.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
202 - Presente proposta da 5ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
4ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 305.700,00 euros nos reforços 

e de 305.700,00 euros nas anulações; 
4ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 300.000,00 euros 
nos reforços, e de 300.000,00 euros nas anulações;  
4ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 11.200,00 euros nos 
reforços e de 11.200,00 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 5ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, nos termos da alínea d), do nº 2, do 
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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 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE 

ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 

23/08). 

 
 
203 - Presente requerimento de Ludovina Cruz Carvalheiro, residente na Rua do Comércio, nº 

94, na localidade de Casal dos Claros, 2400 Amor, Leiria, na qualidade de cabeça de casal da 

herança aberta por óbito de Mário da Cruz, a solicitar a constituição de compropriedade do 
prédio rústico sito em Tojeiras, freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 4882. 
Presente certidão de teor do prédio rústico. 
Presente Planta de Situação à escala 1:10000. 
Presente levantamento topográfico do prédio. 
Presente cópia da escritura de habilitação de herdeiros. 
 
Presente requisição de certidão negativa, emitida pela Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande. 
Presente informação CS/09, da DATLO, de 27/11/2009; 
Presente informação Jurídica I/258/2010, de 11/02/2010. 
  
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 
a) Ludovina Cruz Carvalheiro, residente na Rua do Comércio, nº 94, no local de Casal dos 

Claros, Amor, Leiria, na qualidade de cabeça de casal da herança aberta por óbito de Mário da 

Cruz vem requerer à Câmara Municipal, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 10/2008, de 20/02 (Lei das Áreas Urbanas de Génese Ilegal), a emissão de parecer 

favorável à constituição de compropriedade com vista à partilha do prédio rústico sito em 

Tojeiras, inscrito na matriz sob o artigo n.º 4882, freguesia da Marinha Grande, propriedade do 
de cuius, de acordo com a certidão da caderneta predial apresentada.  
   
b) O prédio em causa em causa é composto por pinhal e mato, apresentando uma área de 4085 

m². 
 

c) Pretende a requerente proceder à partilha do prédio rústico, originando tal negócio jurídico 

uma situação de compropriedade, em três partes, de acordo com o requerimento apresentado na 

S.O.P. n.º 2929/2009. 
 
d) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal � a celebração 

de actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição 

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

parecer favorável da Câmara Municipal�. 
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e) A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das operações 

de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos grandes centros 
urbanos. 
 
f) Ora, facto é que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 

desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação ao 

regime legal dos loteamentos urbanos. 
 
g) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

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

loteamentos. 
 

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

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

preceituado no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, dar parecer favorável à celebração do negócio 

jurídico que originará a constituição de compropriedade, mais concretamente à 

celebração de escritura de partilha do artigo rústico, inscrito na matriz sob o número 

4882, inscrito a favor de Mário da Cruz. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





23 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE 

ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 

23/08). 

 

 

204 - Presente requerimento de Liseta Rosa Carreira Amorim Pedreiro, residente na Rua 
Catarina Eufémia, nº 52, Amieirinha, 2430 Marinha Grande, na qualidade de cabeça de casal da 
herança aberta por óbito de Rodrigo Amorim, a solicitar a constituição de compropriedade do 

prédio rústico sito em Amieirinha, freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 2744. 
Presente certidão de teor do prédio rústico. 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000. 
Presente cópia da escritura de habilitação de herdeiros. 
 
Presente requisição de certidão negativa, emitida pela Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande. 
Presente informação Jurídica I/239/2010, de 09/02/2010. 
  

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

considerando que:  
 
a) Liseta Rosa Carreira Amorim Pedreiro, residente na Rua Catarina Eufémia, nº 52, 

Amieirinha, Marinha Grande, na qualidade de cabeça de casal da herança aberta por óbito de 

Rodrigo Amorim, vem requerer à Câmara Municipal, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 91/95, 

de 02 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto, com as alterações 
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introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20/02 (Lei das Áreas Urbanas de Génese Ilegal), a 

emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade com vista à partilha do prédio 

rústico sito em Amieirinha, inscrito na matriz sob o artigo n.º 2744, freguesia da Marinha 

Grande a favor da herança do de cuius de acordo com a certidão da caderneta predial 

apresentada.  
   

b) O prédio em causa em causa é composto por pinhal, mato e eucaliptal, apresentando uma 

área de 3570 m². 
 

c) Pretende a requerente proceder à partilha do prédio rústico, originando tal negócio jurídico 

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

apresentado na S.O.P. n.º 2407/2009. 

 

d) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal � a celebração 

de actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição 

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

parecer favorável da Câmara Municipal�. 

 

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

de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos grandes centros 
urbanos. 
 
f) Ora, facto é que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 

desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação ao 

regime legal dos loteamentos urbanos. 
 
g) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

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

loteamentos. 
 

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

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

preceituado no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, dar parecer favorável à celebração do negócio 

jurídico que originará a constituição de compropriedade, mais concretamente à 

celebração de escritura de partilha do artigo rústico, inscrito na matriz sob o número 

2744, a favor da herança de Rodrigo Amorim. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - PROJECTO DE REGULAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS 
 
 
205 - Até à publicação da Lei nº 53-E/2006, de 29 de Dezembro que aprovou o regime geral 
das taxas das autarquias locais (RGTL), o enquadramento jurídico destes tributos era altamente 

deficiente. 
 
Por este motivo os municípios foram criando uma multiplicidade de taxas sem qualquer 

sustentabilidade económica e financeira. 
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Para obviar a este e outros problemas, tais como a inexistência de harmonização das taxas entre 

municípios geograficamente próximos, o legislador impôs com a Lei nº 117/2009 de 22 de 

Dezembro, que veio dar nova redacção ao artigo 17º da Lei acima referida, que as taxas para as 
autarquias locais actualmente existentes fossem revogadas no dia 30 de Abril de 2010. 
 
Dando cumprimento a este preceito a Câmara Municipal elaborou um projecto de regulamento 

de taxas municipais, respeitando os princípios vertidos no RGTL, mormente o princípio da 

proporcionalidade e o princípio da equivalência jurídica, bem como as restantes normas 

constantes desse diploma. 
 
O projecto de regulamento é composto por uma nota justificativa, uma tabela com o valor das 

taxas a cobrar e dois anexos que fazem parte integrante do referido projecto respeitantes à 

fundamentação das isenções (anexo I) e finalmente à fundamentação económico-financeira 
relativa ao valor das taxas (anexo II). 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 64º nº 6 da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apresentar à 

Assembleia Municipal o presente Projecto de Regulamento para que a mesma, nos termos 

do artigo 53º nº 2 alíneas a) e e) das Leis acabadas de citar, o aprove e estabeleça as taxas 

municipais e fixe os respectivos quantitativos. 

 

Anexo 3: Projecto de Regulamento. 
 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 2 votos contra dos Srs. 

Vereadores da CDU, Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira e 1 abstenção do Sr. 

Vereador do PSD, Dr. António Santos. 

 

Os Srs. Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira proferiram a seguinte 

declaração de voto: 

 

�Votámos contra atendendo a que no geral as taxas que constam do projecto de regulamento 

significam um aumento brutal dos valores a pagar pelos munícipes, nalguns casos mesmo 

aumentos de 1.000 ou 2.000%. Reconhecemos que o Município da Marinha Grande há alguns 

anos que não procedia à actualização das taxas cobradas o que correspondeu, nomeadamente 

no anterior mandato, a um acto consciente no sentido de ter em devida conta as dificuldades 

de grande parte das famílias marinhenses. Tais dificuldades são hoje, como é sabido de todos, 

muito mais profundas e generalizadas do que nos últimos anos, o que, por maioria de razão, 

nos impõe que usemos da maior ponderação, equilíbrio e justiça na actualização dos valores 

em causa. Essa ponderação é fundamental não só para a generalidade dos munícipes que 

necessitam de recorrer aos serviços da Câmara como também no caso particular dos agentes 

económicos, sendo que o aumento generalizado e nalguns casos brutal das taxas se verifica em 

todas as áreas em que o Município intervém. 

Por estas razões discordamos profundamente da proposta apresentada pelo Partido Socialista 

e alertamos para o impacto negativo que tais taxas vão ter na vida dos nossos munícipes.� 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos declarou o seguinte: 

 

�Abstive-me tendo em atenção o seguinte, a saber: 
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Se por um lado as taxas tiveram um aumento significativo contribuindo desta forma para um 

encargo acrescido para os munícipes utilizadores dos serviços prestados pelo Município, 

sabendo de antemão que as mesmas não eram actualizadas desde 1996, também é certo que 

cada vez mais os Municípios devem praticar preços que se aproximem, podendo mesmo 

ultrapassá-lo, do seu custo. Se assim não for será um encargo para os munícipes não 

utilizadores. Apoio o princípio (e dado que se trata de taxas), do utilizador-pagador. Estamos 

perante um comando legal que não podemos descurar.�  

 

O Sr. Vereador Paulo Vicente declarou o seguinte: 

 

�Apresentámos e votámos a favor porque esta tabela decorre de um imperativo legal que 

obriga as autarquias a procederem à sua elaboração e aprovação, e que outros por falta de 

coragem política não a efectuaram em devido tempo. Esta tabela assenta no estudo 

encomendado a empresa exterior que foi encomendado pelo executivo anterior. 

No entanto o art.º 11.º do Regulamento reflecte a nossa consciência social ao regulamentar e 

conceder isenções e reduções de taxas a colectividades e instituições do concelho e ainda a 

pessoas singulares de fracos recursos económicos.�  

 

 

25 - TUMG, EMPRESA MUNICIPAL - NOMEAÇÃO DO FISCAL ÚNICO E DO SEU 

SUPLENTE 
 
 
206 - Em deliberação de Câmara datada de 21.01.2010 foi nomeado o novo Conselho de 
Administração da TUMG, EM. 
 
Nessa reunião, a Câmara Municipal deliberou ainda, no cumprimento do preceituado na alínea 

b) do nº 1 do artigo 8º dos Estatutos da Empresa e nomear como Fiscal Único da empresa 

TUMG, EM o Dr. João Carlos Cunha da Cruz, Revisor Oficial de Contas. 
 
Considerando que as Empresas Municipais se regem pela Lei nº 53-F/2006 de 23 de Dezembro, 
pelos respectivos estatutos e, subsidiariamente pelo regime do sector empresarial do Estado e 
pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais, torna-se necessária a indicação de um órgão 

fiscalizador que contenha o Fiscal Único e um seu Suplente. 
 
A Câmara Municipal delibera, no cumprimento do preceituado na alínea b) do nº 1 do 

artigo 8º dos Estatutos da Empresa e no artigo 28º da Lei nº 53-F/2006 de 23 de 

Dezembro, nomear  

  
Fiscal Único efectivo: 
  
João Cruz � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Unip. Lda, NIPC 509.023.606, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande, sob o número 

509.023.606, com Código de Certidão Permanente 1125-4605-3466, com sede em Centro 

de Negócios Maper, Escritório AL, EN 242, 2430-527 Marinha Grande, SROC inscrita na 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 231,  representada por João Carlos 

Cunha da Cruz, casado, natural da freguesia de Marinha Grande, concelho de Marinha 

Grande, com domicílio profissional em Centro de Negócios Maper, Escritório AL, EN 

242, 2430-527 Marinha Grande, portador do Cartão de Cidadão nº 9481636 valido até 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 18/03/2010 

Acta n.º 07 

 

 25 

22/09/2013, contribuinte fiscal n.º 182129918, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas sob o n.º 1228. 

  

Fiscal Único suplente: 

 

Fernando de Jesus Amado dos Santos, casado, natural da freguesia de Alqueidão da 

Serra, concelho de Porto de Mós, com domicílio profissional em R. Joaquim Ferreira de 

Sousa Lt 27, Urb. Vale da Fonte, 2400 - 167 Leiria, portador do Bilhete de Identidade n.º 

4392196, emitido em 26/11/1999 pelos SIC de  Leiria, contribuinte n.º 132991225, inscrito 

na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 853.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

26 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO � KAIS CAFFÉ� NA PRAIA DA VIEIRA 

 

 

207 - Presente informação nº 07/AF/2010 de 06-03-2010, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 

� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 02 de Março de 2010, um requerimento em nome de 

Telmo Letra Ramusga, proprietário do estabelecimento �Kais Caffé�, no qual solicita 

autorização para alargamento de horário de funcionamento a titulo excepcional, no dia 01 de 

Abril de 2010 das 2:00h às 4:00h, para realização de festa de reabertura e no dia 9 de Junho 

de 2010, das 2:00h às 4:00h para comemoração do aniversário do estabelecimento. 

� 

O artigo 2.º, n.º 1 do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Concelho da Marinha Grande, permite que a Câmara 

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

 

De acordo o mesmo artigo do referido Regulamento, a Câmara Municipal é obrigada a ouvir 

os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores sempre que haja 

uma pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

 

Dispõe ainda o citado Regulamento que os alargamentos de horário apenas poderão ter lugar 

em localidade em que os interesses de certas actividades profissionais, nomeadamente ligadas 

ao turismo, o justifiquem, (cfr. alínea b) nº1 art.2º) 

� 

Atendendo a que: 

 este pedido é para datas específicas e excepcionais; 

 a dinamização da economia no Concelho depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 o estabelecimento tem licença de utilização; 

 

Face ao exposto entendem estes serviços que deverá ser dado cumprimento ao disposto no nº 1 

do artigo 2º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Concelho da Marinha Grande, que refere que a Câmara Municipal deverá 

ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores.� 
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A Câmara depois de analisar a informação delibera deferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento Bar Kais, a título excepcional, no dia 09 de 

Junho de 2010, das 2:00h às 4:00h para comemoração do aniversário do estabelecimento.  

Relativamente ao pedido de alargamento de horário para o dia 01 de Abril de 2010, das 

2:00h às 4:00h a Câmara delibera indeferir, uma vez que não se enquadra no cariz 

excepcional que tem vindo a ser objecto de autorização de alargamento de horário por 

parte desta Câmara.  

Esta deliberação só produzirá efeitos se todos os pareceres referidos no artigo 2.º, n.º 1 do 

citado Regulamento forem favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - CESSÃO A TÍTULO PRECÁRIO DE PARCELA DE TERRENO EM VIEIRA DE 

LEIRIA. 
 

 

208 - Através de auto de cessão, de 25 de Março de 1997, foi cedida, pelo Estado, uma parcela 

de terreno, a título precário, em Vieira de Leiria, para a instalação do Parque Campismo da 

Praia da Vieira (em anexo). 
 
Ao longo dos anos foram pagas as rendas estabelecidas como contrapartida da cedência, cujo 

valor à data ascende a mais de 30.000,00 euros, sem que se tenha logrado dar ao terreno o 

destino inicialmente previsto. 
 
A manutenção desta cedência representa a constituição de um encargo financeiro fixo do qual 

não derivam proveitos para este Município, sendo que, além disso, a solução para o Parque de 

Campismo em causa não passa pela utilização do referido terreno, facto que o período de tempo 

(14 anos) decorrido desde a sua cessão bem demonstra. 
 
Assim, a Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera comunicar, à 

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, que a parcela de terreno identificada no auto de 

cessão celebrado, em 25 de Março de 1997, não é necessária para a finalidade visada, 

requerendo, para o efeito, a cessação imediata da referida cessão, nos termos do Decreto-

Lei n.º 24 489, de 13 de Setembro de 1934, aplicável à data do auto.  

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 

Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira. 

 

 

28 - HASTA PÚBLICA. PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. ESPAÇO 

DE VENDA. 

 
 
209 - Aproximando-se mais uma época balnear e constituindo objectivo desta Câmara 

Municipal assegurar o funcionamento do Parque de Campismo de Vieira de Leiria, torna-se 
necessário realizar o procedimento concorrencial que garanta o funcionamento do espaço de 

venda nele existente, que serve como seu apoio imprescindível. 
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A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, 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, proceder à 

realização de hasta pública para a adjudicação da exploração de um espaço de venda, 

com 104 metros quadrados, no parque de campismo de Vieira de Leiria, no período entre 

01 de Junho e 30 de Setembro de 2010, nos seguintes termos: 

- A hasta pública será publicitada, com a antecedência mínima de dez dias seguidos, num 

jornal diário de circulação a nível nacional, nos jornais locais, através de afixação de 

editais nos lugares de estilo e no sítio de internet do município; 

- Valor base da licitação: 500,00 euros (quinhentos euros); 

- A praça realiza-se no Salão Nobre do Município da Marinha Grande, sito na Praça 

Guilherme Stephens, no dia fixado nos anúncios a publicar, pelas 10:00 horas; 

- Podem intervir na praça os interessados ou seus representantes, devidamente 

identificados, e, no caso de pessoas colectivas, habilitados com poderes bastantes para 

arrematar; 

- O valor do lanço mínimo é fixado em 10 % da base de licitação; 

- A licitação termina quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o 

lanço mais elevado e este não for coberto; 

- Terminados os procedimentos enumerados a exploração do espaço é adjudicada 

provisoriamente, pela comissão, a quem tiver oferecido o preço mais elevado; 

- Na data da celebração do contrato de exploração deve ser efectuado o pagamento de 100 

% do valor da adjudicação, em alternativa, pode ser, nessa data, liquidado 50 % do valor 

da adjudicação, os restantes 50 % deverão ser pagos até 31 de Agosto de 2010. Nesta 

última hipótese o adjudicatário prestará uma caução no valor correspondente ao 

montante da renda em dívida por depósito em dinheiro, mediante garantia bancária 

autónoma à primeira solicitação ou por seguro caução; 

- A caução prestada pelo adjudicatário responde, até ao seu limite, por todas as 

importâncias exigidas pela CMMG, em virtude de incumprimento das obrigações 

contratuais assumidas por aquele. A CMMG pode considerar perdida a seu favor a 

caução prestada, independentemente de decisão judicial, nos casos de não cumprimento 

das obrigações legais, contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatário. 

- O contrato deve ser celebrado no prazo máximo de dez dias úteis após a deliberação de 

adjudicação definitiva da Câmara Municipal; 

- No final da praça será elaborado o respectivo auto de arrematação que deve ser 

assinado pelos membros da comissão e pelo adjudicatário provisório; 

- A decisão de adjudicação definitiva ou de não adjudicação cabe à Câmara Municipal, 

devendo dela ser notificado o adjudicatário, por carta registada com aviso de recepção, no 

prazo de dois dias úteis a contar da adjudicação provisória; 

- Pode não haver lugar à adjudicação provisória ou definitiva quando haja fundados 

indícios de conluio entre os proponentes ou qualquer outra causa justificativa; 

- Se a praça ficar deserta é admitida a adjudicação por ajuste directo, nas condições 

estipuladas; 

- Os interessados podem visitar o espaço de venda, no horário das 9:00-12:30 e 14:00-

17:30, nos dias úteis, mediante prévia marcação; 

- A exploração do espaço de venda, sito no parque de campismo, obedece às seguintes 

regras: a) o adjudicatário deve assegurar as licenças e autorizações necessárias ao seu 

funcionamento; b) o adjudicatário deve assegurar o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente em matéria de segurança, higiene, saúde 

pública, protecção contra incêndios; c) o adjudicatário deve, nos dez dias seguintes à 

adjudicação, apresentar cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil que assegure 

as coberturas suficientes a quaisquer eventualidades decorrentes da exploração do espaço 
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de venda, abrangendo os seus funcionários, os utentes e quaisquer utilizadores; d) o 

adjudicatário deve manter em bom estado o imóvel, assim como todos os bens móveis a 

ele afectos, assegurando todas as tarefas de limpeza e conservação adequadas para o 

efeito; e) o adjudicatário não pode dar ao espaço outro fim que não o determinado pelo 

município; f) é expressamente vedada a faculdade de cessão de posição contratual, seja 

porque forma jurídica, ou a cedência parcial ou total da respectiva exploração; g) é da 

responsabilidade exclusiva do adjudicatário o pagamento de quaisquer penalidades 

decorrentes da exploração do espaço de venda; h) não é autorizada a realização de 

quaisquer obras sem expressa permissão do município; i) o município dispõe de amplos 

poderes de fiscalização da actividade desenvolvida, detendo a faculdade de entrada a 

qualquer momento; j) o município não responde por quaisquer danos causados a 

terceiros em decorrência da exploração do espaço de venda; l) todas as despesas 

decorrentes da exploração do espaço de venda são da exclusiva responsabilidade do 

adjudicatário, nomeadamente água e energia eléctrica; o município não suporta, seja a 

que título for, quaisquer despesas pelo funcionamento do espaço de venda; m) findo o 

prazo de exploração do espaço de venda, este deve ser entregue ao município no estado de 

conservação em que foi atribuído; n) constitui encargo do adjudicatário a instalação dos 

equipamentos e bens que se revelem necessários à sua exploração. 

- A comissão que dirige a praça, tem a seguinte composição: 

Presidente - Paulo Vicente, Vereador; 

Vogal - Miguel Crespo; 

Vogal � Raimundo Santos. 

Licitador: Carlos Duarte, Fiscal Municipal. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
29 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

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

Aníbal Betencourt � S. Pedro de Moel�, adjudicada à Firma �Escavaterra � Escavações e 
Terraplenagens, Lda� com sede Montijos � Monte Redondo. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Beneficiação da Rua Nova do Moinho de Cima 

� Concurso Limitado nº. 18/03�, adjudicada à Firma �Matos & Neves, Lda� com sede em 

Alcanadas � Reguengo do Fétal. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pintura exterior da escola EB do Pilado 2�, 

adjudicada à Firma �Pintaculis � Comércio e Aplicação de Madeiras, Lda� com sede em Rua 

do Lagoeiro, nº. 33 � Coucinheira. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

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

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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30 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
 
211 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Duplicação da secção de vazão da vala do 

parque Mártires do colonialismo � Concurso Limitado nº.13/04 - DIRM�, adjudicada, por 

deliberação de Câmara, à Firma �Sondagens do Oeste, S.A� com sede Avenida Nossa Senhora 

da Guia, 241 - Guia. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pavimentação da Rua da Sapinha e Rua da 

Fonte Santa à Moita � Concurso Limitado nº. 04/04�, adjudicada, por deliberação de Câmara,  à 

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

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

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

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
31 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 
 
212 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de arranjos exteriores em 

diversos recintos escolares � Concurso Público nº. 01/08 (DEEM)�, adjudicada, por deliberação 

de Câmara, à Firma �Lenaprédio, Lda� com sede em Vila Saleme - Batalha. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória (Final) da obra �Construção do pavilhão de exposições 

no Museu Joaquim Correia � Concurso Público nº. 04/07 (DEEM)�, adjudicada, por 

deliberação de Câmara à Firma �A Encosta � Construções, S.A� com sede em Rua das 

Fontainhas, nº. 71 � Andrinos.  
 
Presente Auto de Recepção Provisória (Final) da obra �Ampliação da Escola das Trutas � 
Concurso Público nº. 04/06 (DEEM)�, adjudicada, por deliberação de Câmara à Firma 

�Henrique Querido- Construção Civil e Obras Públicas, Lda� com sede em Rua da Esperança, 

nº. 1-A � Caldas da Rainha. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

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

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 219º do Dec-Lei 

nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

32 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 
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213 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição da cobertura dos dois 

edifícios da Escola EB João Beare � Concurso Limitado nº. 30/08 (DEEM)�, adjudicada à 

Firma �Construções Manuel e Lino, Lda� com sede em Vale da Cruz - Carnide. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Reabilitação do reservatório da Praia da Vieira 

� Concurso Limitado nº. 24/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Litobras, Lda� com sede em Rua 

da Douroana, nº. 298 � Ponte da Pedra - Leiria. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

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

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 219º do Dec-Lei 

nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
33 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 
 
214 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Construção da 2ª. Célula do reservatório 

apoiado da Praia da Vieira � Ajuste Directo nº. 53/09 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Litobras, 

Lda� com sede em Rua da Douroana, nº. 298 � Ponte da Pedra - Leiria. 
 

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

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

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

obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 219º do Dec-Lei nº 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � MARIA MANUELA ENCARNAÇÃO PAULO DE JESUS � 

RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 1.º ESQUERDO, MOITA, 

POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 
 
 
215 - Presente informação n.º 378/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 03/03/2010, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por 

motivo de alteração do rendimento mensal corrigido do agregado familiar da titular do contrato 

de arrendamento. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do 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. 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, aprovar a alteração da renda actual. 
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Mais delibera que o valor de renda a aplicar, no valor de 22,81� (vinte e dois euros e 

oitenta e um cêntimos), entre em vigor a partir do próximo mês de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � MARIA BRÍZIDA JESUS AZEVEDO � RESIDENTE NA RUA JÚLIO 

BRAGA BARROS BLOCO 1 1.º D, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 
 
 
216 - Presente informação n.º 382/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 03/03/2010, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por parte 

da inquilina mencionada em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento mensal corrigido 

do agregado familiar. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do 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. 64.º da 

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

de 11 de Janeiro, concordar com a alteração do valor da renda actual para 5,20� (cinco 

euros e vinte cêntimos), a partir do próximo mês de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

36 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA RESIDENTE NA 

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

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

número 361, datada de 01/03/2010 e, na qual se dá conta da intenção da inquilina Carla Sofia 

Paulo de Jesus, em efectuar o pagamento da dívida referente a rendas em atraso, no valor de � 
132,22� (cento e trinta e dois euros e vinte e dois cêntimos), em 3 prestações mensais, a partir 

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

de uma renda mensal, acrescida de 44,07� (resultante da divisão do total da dívida em 3 

prestações).  
 

A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do 

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com o pagamento do valor total da dívida em 3 

prestações mensais, no valor unitário de 44,07�, acrescido do pagamento de uma renda 

mensal, a partir do próximo mês de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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37 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 9 RÉS-

DO-CHÃO DIREITO, CASAL DE MALTA: MARGARIDA ALEXANDRA CARDOSO 

SILVA 
 
 
218 - Presente informação n.º 387/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED) datada de 04/03/2010, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual 

da renda do imóvel acima mencionado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do 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. 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, aprovar a alteração da renda actual. 

 

Mais delibera que o valor de renda a aplicar, no valor de 5,26� (cinco euros e vinte e seis 

cêntimos) entre em vigor a partir do próximo mês de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA RESIDENTE NA 

RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 9 RÉS-DO-CHÃO DIREITO, CASAL DE 

MALTA: MARGARIDA ALEXANDRA CARDOSO SILVA 
 
 
219 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), 

número 389, datada de 04/03/2010 e, na qual se dá conta da intenção da inquilina Margarida 
Alexandra Cardoso Silva, em efectuar o pagamento da dívida referente a rendas em atraso, no 

valor de � 519,68� (quinhentos e dezanove euros e sessenta e oito cêntimos), em 24 prestações 

mensais, a partir do próximo mês de Abril. 
 

A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do 

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com o pagamento do valor total da dívida em 24 

prestações mensais, no valor unitário de 21,65� (vinte e um euros e sessenta e cinco 

cêntimos), acrescido do pagamento da renda mensal, que será no montante de 5,26� 

(cinco euros e vinte e seis cêntimos), a partir do próximo mês de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

39 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A INQUILINO 

RESIDENTE NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.º 99: AMILCAR SARAIVA 
 
 
220 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), 

número 368, datada de 02/03/2010 e, na qual se dá conta da intenção do inquilino Amílcar 

Manuel Santos Saraiva em efectuar o pagamento da dívida referente a rendas em atraso, no 
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valor de � 1.497,68 (mil quatrocentos e noventa e sete euros e sessenta e oito cêntimos), em 36 

prestações mensais, a partir do próximo mês de Abril. 
 

A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do 

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com o pagamento do valor total da dívida em 36 

prestações mensais, o que perfaz o pagamento de um acordo mensal no valor de 41,60�, 

acrescido ainda de uma renda mensal, a partir do próximo mês de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

40 - PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA DE INQUILINA RESIDENTE 

DO BLOCO 5 R/C ESQ. DA PRACETA DA LIBERDADE, CASAL DE MALTA: 

MARIA DE LURDES MOREIRA DELGADO 
 
 
221 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), 

número 403, datada de 09/03/2010 e, na qual se dá conta da intenção da inquilina Maria de 

Lurdes Moreira Delgado, em efectuar o pagamento da dívida referente a rendas em atraso, no 
valor de 466.14� (quatrocentos e sessenta e seis euros e catorze cêntimos), em 24 prestações 

mensais, a partir do próximo mês de Abril. 
 

A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do 

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com o pagamento do valor total da dívida em 24 

prestações mensais, no valor unitário de 19,42� (dezanove euros e quarenta e dois 

cêntimos), acrescido do pagamento da renda mensal, que será no montante de 20,67� 

(vinte euros e sessenta e sete cêntimos), a partir do próximo mês de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
41 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA - MARIA FERNANDA DE JESUS � RESIDENTE NA RUA JÚLIO 

BRAGA BARROS BLOCO 1 RÉS-DO-CHÃO B, CASAL DE MALTA. 
 
 
222 - Presente informação n.º 413/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED) datada de 11/03/2010, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual 

da renda do imóvel acima mencionado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do 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. 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, aprovar a alteração da renda actual. 

 

Mais delibera que o valor de renda a aplicar, no valor de 35,71� (trinta e cinco euros e 

setenta e um cêntimos) entre em vigor a partir do próximo mês de Abril. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
42 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: PRACETA DA LIBERDADE 
 
 
223 - Presente informação n.º 396 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), 

datada de 08/03/2010, a dar conta da necessidade de actualização anual da renda de habitação 

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

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

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

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

 
Praceta da Liberdade 

 

MORADOR 

 

BLOCO 

 

ANDAR 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/10 

 
Nídia Maria Sousa Cruz 

 
3 

 
1º Esq. 

 
01/02/2009 

 
4.50� 

 
4.75� 

 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
43 - PEDIDO DE SUBSÍDIO DA ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E 

COOPERAÇÃO ATLÂNTIDA - PROJECTO "CASA DOS AFECTOS" PARA 

MANUTENÇÃO DAS SUAS ACTIVIDADES DURANTE O ANO 2010 

 
 
224 - Presente informação nº I/411/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto de 

datada de 10/03/2010, sobre o pedido de apoio financeiro solicitado pela Associação 

Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, para o �Projecto Casa dos Afectos�, em oficio 

datado de 17 de Novembro/2009, que se anexa. 
O referido apoio destina-se a fazer face às despesas inerentes ao funcionamento do referido 

projecto durante o ano de 2010. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e, considerando o trabalho meritório 

desenvolvido pelo referido projecto, cujo objectivo visa atenuar as dificuldades 

emocionais e de aprendizagem das crianças e jovens carenciados do concelho, 

acompanhados no âmbito do referido projecto, com o intuito de promover o respectivo 

desenvolvimento psicossocial bem como aquisição de competências pessoais e sociais dos 

mesmos, delibera ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsidio 

no valor de 12.500� (doze mil e quinhentos euros), à Associação Desenvolvimento e 

Cooperação Atlântida � Projecto Casa dos Afectos com o contribuinte fiscal nº 

503482650, com sede na Rua do Sol, nº 45 � Ordem, 2431-157 Marinha Grande. Valor a 

retirar da rubrica A/49 do PAM 2010. 
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Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsidio supramencionado 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, no período de 60 dias após o recebimento da comunicação da atribuição do 

subsidio por parte do Município. 

 

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. 

 

 
44 - 24.ª MILHA DE CRISTAL � PEDIDO DE APOIO 

 
 
225 - Presente informação n.º I/324/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 23/02/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro e logístico 

apresentado pelo Clube Atletismo da Marinha Grande, em ofício enviado à Câmara datado de 8 

de Fevereiro, para no âmbito das comemorações do 25 de Abril, auxiliar na organização da 24.ª 

Milha de cristal. 
 

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

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

pelo Clube Atletismo da Marinha Grande, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 

64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aprovar a atribuição de um subsídio no valor cinco mil euros (5000�) ao, Clube 

Atletismo da Marinha Grande, NIF: 503912530, para apoiar na organização da 24.ª 

Milha de Cristal. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 07/040701, da Acção 

0202 / 2010 / 82 do Plano de Actividades Municipais. 

 

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

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

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

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

subsídio por parte do Município. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
45 - PROGRAMA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE 
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226 - Presente informação nº I/421/2010, da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - datada de 12/03/2010 sobre a atribuição de apoios a entidades do Concelho que se 

proponham a desenvolver Projectos de Actividade Física para a 3.ª Idade, no âmbito do 

Programa da Actividade Física em parceria com as colectividades locais, implementado por 
esta autarquia no concelho desde 2006. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa, considerando a actividade física como um 

importante meio de prevenção e promoção da saúde na 3ª Idade, 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), para 

desenvolvimento de projectos no âmbito do Programa da Actividade Física para a 3ª 

Idade, às seguintes entidades do Concelho: 

 

Entidade NIF Recursos Humanos Materiais 

Associação Portuguesa de 

Doentes de Parkinson 

 

504 058 550 

 

1.100� 

 

400 Euros 

Associação Social, Cultural 

e Desportiva de Casal 

Galego 

 

501 540 563 

 

1.100� 

 

400 Euros 

ASURPI � Associação 

Sindical União dos 

Reformados Pensionistas e 

Idosos 

 

 

502 870 419 

 

1.100 � 

 

400 Euros 

Industrial Desportivo 

Vieirense 

 

 

501 254 242 

 

1.100 � 

 

400 Euros 

Sociedade Desportiva e 

Recreativa Garciense 

 

 

501 372 121 

 

1.100 � 

 

400 Euros 

Sociedade Instrutiva e 

Recreativa 1.º de 

Dezembro 

 

501 623 906 

 

1.100 � 

 

400 Euros 

 

A presente acção encontra-se prevista em plano na 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 terminus do ano 2010, (ano em 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. 
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46 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezassete de Março de dois mil e 

dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 908.360,09 � 
(novecentos e oito mil trezentos e sessenta euros e nove cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







227 - 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. REVISÃO/ALTERAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO 

DA FÁBRICA DA RESINAGEM 

 

2. �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DO MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2007 (DIRM) � 

REVISÃO DE PREÇOS. 

 

3. NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES NOS ÓRGÃOS DE EMPRESAS EM 

QUE O MUNICÍPIO DETÉM PARTICIPAÇÃO 

 

4. RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 789, CONSTANTE NA ACTA N.º 

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

ESCOLARES � REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A SENHAS NÃO 

UTILIZADAS�. 

 

 

 

 

 

 

1 - REVISÃO/ALTERAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA 

FÁBRICA DA RESINAGEM 

 

 

228 - Presente Parecer Jurídico relativo à revisão/alteração do projecto de Reabilitação do 

Edifício da Fábrica da Resinagem, da autoria do Mestre Licínio Lopes Martins, Assistente da 

Faculdade de Direito de Coimbra, no qual se conclui que: 
 
�Na sequência de um concurso de concepção realizado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 197/99, 

em que, já sob a vigência do Código dos Contratos Públicos, se imponha a celebração de um 

novo contrato para proceder a alterações do projecto que implicam a reformulação da própria 

concepção que lhe serviu de base, deve entender-se que a entidade adquirente daquela 
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concepção e do subsequente projecto, em virtude de alterações legislativas supervenientes a 

que é alheia, se encontra legitimada a adjudicar tal alteração aos autores daquela concepção 

e respectivo projecto, entendido este enquanto acto que materializa, concretiza e densifica 

aquela concepção, nas diversas soluções construtivas da obra (funcionais, estéticas, 

ambientais, etc.), designadamente nos casos em que tais alterações impliquem a 

reponderação/reelaboração da própria concepção que gerou ou consubstancia a ideia 

corporizada no projecto.� 
 
Com interesse, importa sublinhar do mesmo Parecer outras passagens muito significativas: 
 
�Aliás, no caso concreto, depois de tudo o que se vem dizendo, o recurso ao ajuste directo não 

é, para o Município da Marinha Grande, uma faculdade discricionária de escolha no 

confronto com os outros modos procedimentais previstos no Código dos Contratos Públicos; é, 

outrossim, um poder vinculado, um poder-dever de apenas escolher aqueles que, em virtude de 

direitos que a lei lhe confere, só eles � e exclusivamente eles (nisto se traduz o exclusivo) � 

gozarem da faculdade de alterar ou modificar a integralidade da obra concebida e criada.� 
(pp. 21 e 22). 
  
�Por isso, entendemos que resulta da própria natureza e funcionalidade do concurso de 

concepção a necessidade de garantir aos autores da concepção e da respectiva concretização 

ou materialização, independentemente da questão dos direitos autorais, uma espécie de 

reserva de intervenção em futuras alterações, em virtude, precisamente, da especial natureza e 

características das prestações concretamente em causa.� (pp. 29 e30). 
 
�Efectivamente, no caso sob Consulta � e é isto que sucede nos concursos de concepção � 

quem transformou a ideia, a concepção em projecto foi a equipa que fez o trabalho de 

concepção. A incindibilidade não está apenas na materialização da concepção em projecto; 

está também no processo técnico que essa materialização incorpora, a implicar a utilização de 

eventuais ou possíveis métodos e processos desta natureza próprios da respectiva equipa.� (p. 

33).    
 
Presente Protocolo de Financiamento �Política de Cidades � Parcerias para a Regeneração 

Urbana�, no qual se inclui a execução do projecto de Reabilitação da Fábrica da Resinagem, 

com financiamento assegurado através do FEDER. 
 
Presente proposta de honorários da equipa projectista. 
 
Considerando a sólida fundamentação jurídica constante do Parecer identificado. 
 
Considerando que devem ser adoptadas todas as medidas que permitam aproveitar o 
financiamento protocolado para a execução deste empreendimento. 
 
Considerando o relevante interesse público subjacente à execução da obra em causa, como 

meio determinante de promover a reabilitação global do Centro Histórico da Marinha Grande, 

cuja degradação urge travar.  
 
A Câmara Municipal, concordando com o Parecer Jurídico citado e cujo conteúdo dá por 

reproduzido, delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com os artigos 24.º, n.º 1, 

alínea e), 36.º, n.º 1, 38.º e 73.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, e com o 
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artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, adjudicar a 

revisão/alteração do projecto de Reabilitação do Edifício da Fábrica da Resinagem, à 

empresa Roberto Cremascoli, Edison Okumura e Marta Rodrigues, Arquitectos, Lda., 

pelo valor global de duzentos e doze mil, cento e três euros e prazo de execução de 

noventa dias, com as condições de execução constante de anexo a esta deliberação (Anexo 

4). 

 

Mais delibera fixar a caução a prestar em cinco por cento do preço contratual, nos termos 

dos artigos 88.º, n.º 1 e 89.º, do CCP. 

 

Delibera, ainda, delegar no Presidente da Câmara Municipal a competência, prevista no 

artigo 98.º do CCP, para aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o artigo 

109.º, n.º 1, do CCP. 

 

A presente deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos 

Srs. Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira. 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos declarou o seguinte: 

 

�Voto a favor do projecto tendo em atenção a escassez de tempo (tem que vir à reunião de 

Câmara de 17/06, para ser enviado para candidatura até 07/07). 

É uma oportunidade única para o desenvolvimento em geral da Marinha Grande e em 

particular do Centro Histórico desta cidade, até porque é do conhecimento geral que o 

Edifício da Resinagem encontra-se em total degradação, nada abonatória para a imagem 

exterior de que tanto a Marinha Grande carece.�  

 

Os Srs. Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira declararam o seguinte: 

 

�Abstivémo-nos considerando que se trata de um projecto da maior relevância para o futuro 

da cidade e do concelho e que como tal compete a todos contribuir para a sua viabilização. No 

entanto o facto de o executivo do Partido Socialista pretender eliminar um piso destinado a 

instalação de serviços municipais põe, do nosso ponto de vista, em causa um objectivo 

estratégico no âmbito da revitalização do centro da cidade que passa pela concentração desses 

serviços o mais próximo possível do centro. 

Assim ao nos abstermos pretendemos que não seja posta em causa a celeridade no andamento 

do projecto, e em simultâneo manifestar a nossa discordância com a opção tomada.� 

 

 

2 - �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE 

CASAL DO MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2007 (DIRM) � REVISÃO DE 

PREÇOS. 

 
 
229 - Presente requerimento apresentado pela firma �Construções Pragosa, S.A.�, datado de 18 

de Janeiro de 2010, no qual solicita a aprovação da revisão de preços dos trabalhos já 

executados no âmbito da empreitada designada por �Reabilitação da Ribeira das Bernardas � 
Troço 1 � Montante de Casal do Malta�, no valor total de 20.985,85� (Vinte mil, novecentos e 

oitenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos). 
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Presente informação da D.O.P.U., com a referência I.A./03/2010, de 17 de Março de 2010, na 

qual se verifica a revisão de preços apresentada pela firma adjudicatária, concluindo-se que: 
 a revisão de preços é obrigatória, de acordo com o previsto no n.º 1 do art. 199º do Decreto 

- Lei 59/99, de 02 de Março, �o preço das empreitadas de obras públicas será obrigatoriamente 

revisto, sendo o seu cálculo subordinado aos princípios fundamentais revistos na lei especial 

aplicável�, designadamente o Decreto �Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro. 
 de acordo com os Mapas I e II, cálculo da revisão de preços e cálculo dos coeficientes de 

actualização, respectivamente, o valor da revisão de preços a considerar é 21.093,18 � (VINTE E 

UM MIL E NOVENTA E TRÊS EUROS E DEZOITO CÊNTIMOS), de acordo com o disposto no art. 199º 

do Dec. Lei 59/99, de 02 de Março e no Decreto �Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação I.A. 03/2010, que fica anexa 

(Anexo 5) e aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera aprovar a revisão de 

preços relativa aos trabalhos já efectuados relativos à empreitada de �Reabilitação da 

Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal do Malta�, requerida pela firma 

�Construções Pragosa, S.A.�, no valor total de 21.093,18 � (VINTE E UM MIL E NOVENTA E 

TRÊS EUROS E DEZOITO CÊNTIMOS), acrescido de IVA `a taxa legal em vigor, de acordo 

com o disposto no art. 199º do Dec. Lei 59/99, de 02 de Março e no Decreto � Lei n.º 

6/2004, de 6 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES NOS ÓRGÃOS DE EMPRESAS EM QUE O 

MUNICÍPIO DETÉM PARTICIPAÇÃO 

 

 

230 - Ao abrigo do disposto na alínea i) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro, é competência da Câmara �nomear (�) os representantes do Município nos órgãos 

de outras empresas, cooperativas, fundações ou entidades em que o mesmo detenha alguma 

participação no respectivo capital social ou equiparado.� 
 
Nestes termos, a Câmara delibera nomear o Senhor Presidente da Câmara como 

representante do Município nas seguintes empresas e instituições: 

VALORLIS, SA 

SIMLIS, SA 

LUSITÂNIA, SA 

CENTIMFE 

OPEN 

 

Nos termos da Lei, o Senhor Vice Presidente substitui o Sr. Presidente nas faltas e 

impedimentos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 789, CONSTANTE NA ACTA N.º 

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

ESCOLARES � REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A SENHAS NÃO 

UTILIZADAS�. 
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231 - Presente informação n.º 441/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 16/03/2010, a dar conta da necessidade de rectificar a deliberação número 

789, constante na acta n.º 26, de 17 de Novembro do ano transacto, devido ao facto de se ter 

constatado na referida minuta a existência de alguns erros que inviabilizaram a restituição do 

pagamento por parte da DIF, dos valores das senhas de almoço não utilizadas por alguns 

alunos, aos respectivos encarregados de educação.  
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo ao facto de a referida minuta ter 

sido aprovada em reunião de câmara, datada de 17 de Novembro do ano transacto, com 

algumas incorrecções, indicadas no mapa em anexo, delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 

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

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro rectificar a deliberação n.º 789, constante na acta 

n.º26/2009, nos casos assinalados no mapa em anexo: 

 

MAPA DEVIDAMENTE CORRIGIDO 

 
Identificação do 

Encarregado de 

Educação 

Morada/ 

Contacto 

BI Nº 

Contribuinte 

Valor a restituir Cantina onde foram 

adquiridas as senhas 

 
Marta Cristina 

Correia da Silva 
(anteriormente 

constava Francisco 
Veríssimo) 

 
R. Ilídio Oliveira 

Guerra n.º 61 

Ordem 
2430 Mª Grande 

 
18006989 

 
236891782 

 

 
7,30� (referente a 
10 senhas cada a 

0,73�) 

 
Cantina da Ordem 

Marie Laure Janine 
Santos 

(anteriormente 
constava Maria Joana 

dos Santos) 

Rua Bissau n.º 14 
Comeira 

2430-072 Mª 

Grande 

 
02AE7702 

 
220911711 

4,38� (referente a 

3 senhas cada a 
1,46�) 

 
Cantina Comeira 

 

 
Ana Maria Rocha 
Santos Pires 

(anteriormente 
constava Ana Júlia 

Santos Pires) 

 
Rua Januário 

Martins, 20 2.º 
Esq.º 

2430 Marinha 
Grande 

 
 

9317107 

 
 

197710034 

 
4,38� (referente a 

3 senhas cada a 
1,46�) 

 
 

Cantina Ordem 
 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

232 - 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. 
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E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 20:00 

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 

 
 
 

 

 


