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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dezoito 

de Fevereiro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de Fevereiro 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; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Pedro Miguel Vieira Maria da Silva; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14:45 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho não esteve presente.  
 
O Sr. Vereador Dr. António Manuel Jesus Ferreira dos Santos comunicou, em 

18/02/2010, que estará ausente da presente reunião, fazendo-se substituir pelo cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da lista do Partido Social Democrata, Sr. Eng.º Pedro Miguel 

Vieira Maria da Silva, conforme prevê o artº 79º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada com as devidas alterações pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
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 2192/09 � PC N.º 162/09 � PARQUE ESCOLAR E.P.E. 

 

2. REQ. N.º 581/09 � PC N.º 373/08 � SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA. 
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3. REQ. N.º 55/10 � PC N.º 16/06 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 

 

4. REQ. N.º 3170/09 � PC N.º 565/05 � JOAQUIM ANTÓNIO PAIVA RODRIGUES 

 

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

CASTANHEIRA COSTA 

 

6. REQ. N.º 3195/09 � PC N.º 631/07 � ILÍDIO PEDRO RODRIGUES, LDA. 

 

7. REQ. N.º 3108/09 � PC N.º 261/08 � ARMANDO JOSÉ MACHADO OLIVEIRA 

DIMAS 

 

8. REQ. N.º 2747/09 � PC N.º 234/09 � MARIA CONCEIÇÃO COELHO BRÁS 

SILVA MARQUES 

 

9. REQ. N.º 283/10 � PC N.º 420/06 � CARMINDO FERNANDES SANTOS 

 

10. REQ. N.º 157/10 � PC N.º 170/06 � ADRIANO BARBEIRO NETO 

 

11. REQ. N.º 3238/09 � PC N.º 647/07 � LUÍS FERNANDO SILVA CLEMENTE 

 

12. REQ. N.º 214/10 � PC N.º 265/07 � MANUEL MARQUES CRUZ 

 

13. REQ. N.º 3242/09 � PC N.º 440/07 � INTERMOLDE � MOLDES VIDREIROS 

INTERNACIONAIS, LDA. 

 

14. REQ. N.º 3270/09 � PC N.º 628/97 � VEXFIM SERVIÇOS, LDA. 

 

15. REQ. N.º 3259/09 � PC N.º 508/07 � MANUEL AUGUSTO DIAS OLIVEIRA 

 

16. REQ. N.º 3541/08 � PC N.º 570/06 � SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

MARINHA GRANDE 

 

17. REQ. N.º 2201/09 � PC N.º 347/08 � ANA LÚCIA SOUSA FORTUNATO 

 

18. REQ. N.º 1879/09 � PC N.º 90/08 � MARIA MÓNICA FELÍCIA SOUSA 

PECEGO SALGUEIRO 

 

19. REQ. N.º 1880/09 � PC N.º 91/08 � MARIA MÓNICA FELÍCIA SOUSA 

PECEGO SALGUEIRO 

 

20. 3ª MODIFICAÇÃO - 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2010 
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21. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS GLOBULUS) � JOAQUIM 

MATIAS BERNARDO 

 
22. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA 

 
23. RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA 

EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO NECESSÁRIA PARA A 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO. 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. 

 
24. EXPROPRIAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS 

PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO 

REPOUSO. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. 

ACEITAÇÃO. 

 
25. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 611,00M² DE 

TERRENO DO SR. MARCOLINO INÁCIO MARCELINO 

 
26. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CONCURSO PÚBLICO Nº. 

08/07 DIRM� � CEDÊNCIA DE TERRENO. 

 
27. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A 

INQUILINA CAMARÁRIA � JOANA DA CONCEIÇÃO RAMALHO � 

RESIDENTE NA AVENIDA DA LIBERDADE BLOCO M 4.º DIREITO, CASAL 

DE MALTA. 

 

28. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A 

INQUILINA CAMARÁRIA � MARIA JOÃO CORREIA SOUSA � RESIDENTE 

NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 3 2.º B, CASAL DE MALTA. 

 

29. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS: PRACETA DA LIBERDADE 

 

30. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA � COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

EM ATRASO DA ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO MARA ISABEL 

MARTINS GAIO: ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA 

 
31. PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE PATINS EM LINHA DE 

COMPETIÇÃO 

 
32. APOIO EM FOTOCÓPIAS A COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 
33. PEDIDO DE APOIO A EXPOSIÇÃO DE TUNING 

 
34. FUNCIONAMENTO DO CINEMA DO CINE-TEATRO ACTOR ÁLVARO EM 

VIEIRA DE LEIRIA � INTRODUÇÃO DE ALTERAÇÕES A PARTIR DE 1 DE 

MARÇO DE 2010 
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35. APOIO AO MOVIMENTO NACIONAL LIMPAR PORTUGAL 

 
36. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO 

VIDRO E NO MUSEU JOAQUIM CORREIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2010. 

 
37. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITA GRATUITA AO MUSEU DO 

VIDRO � GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS 

 
38. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA O CARNAVAL 2010 NA MARINHA 

GRANDE PELO SPORT IMPÉRIO MARINHENSE 

 
39. APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO REMARINHA 

 
40. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

 









PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

Antes do início da reunião foram distribuídas a todos os membros do executivo, para 

conhecimento, cópias dos seguintes documentos, cujos conteúdos se dão por reproduzidos e se 

anexam: 
 

 Resposta enviada pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas ao Sr. Deputado do P.S., Dr. João Paulo Pedrosa, relativa à praga do nemátodo 

da madeira do pinheiro no distrito de Leiria (Anexo 1); 
 

 Pergunta feita ao Governo pelo Grupo Parlamentar do P.C.P., referente ao assunto 
�Promessas do Governo sempre adiadas sobre a Linha do Sado Oeste � Distrito de 
Leiria� (Anexo 2). 

 
 



 

 

 

1 - REQ. N.º 2192/09 � PC N.º 162/09 � PARQUE ESCOLAR E.P.E. 
 
 
113 - Presente projecto de arquitectura referente à alteração e ampliação de um estabelecimento 
de ensino existente (Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte), a levar a efeito pela 

Parque Escolar, E.P.E., entidade pública empresarial, na qualidade de mandatária da Direcção 

Regional de Educação do Centro, do Ministério da Educação, no âmbito do Programa de 

Modernização das Escolas Destinadas ao Ensino Secundário, dispondo de parecer prévio 
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favorável à realização da referida obra, proferido por Deliberação de Câmara realizada em 

20/08/2009.  
 
Presentes projectos de especialidades referentes aos Arranjos Exteriores, Instalações e 

Equipamentos de Telecomunicações e Estabilidade, anexados ao processo a coberto do 

requerimento n.º 3228/09, de 10/12, dispensando-se a sua análise visto a obra em questão se 

encontrar isenta de licença, ao abrigo do n.º 1 do artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação, publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. 
 
Presentes projectos de especialidades relativos às redes de abastecimento de água e de 

drenagem de águas residuais domésticas e pluviais entregues a coberto do requerimento n.º 

dispondo de parecer favorável da Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais, no que 
concerne às soluções preconizadas ao nível das ligações às redes públicas disponíveis, 

coadunando-se com as infra-estruturas executadas no âmbito da empreitada �Beneficiação da 

Rua Professor Alberto Nery Capucho e Rua Eng. Bernardino Barros Gomes.  
 
Após análise da pretensão, considerando tratar-se de uma operação urbanística 

promovida pela Administração Pública, encontrando-se assim isenta de licença, ao abrigo 

do n.º 1 do artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, publicado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, ficando apenas sujeita a parecer prévio não vinculativo da 

Câmara Municipal, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, considerando ainda os 

pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a Câmara deliberou emitir parecer prévio 

favorável à realização dos referidos trabalhos, inerentes aos projectos de especialidades 

analisados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 581/09 � PC N.º 373/08 � SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA. 
 
 
114 - Presente Processo de Loteamento Urbano n.º 248/1998, referente à Operação de 

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

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

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

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

realizada em 31/05/2007. 
 
Presente requerimento a solicitar a alteração do referido loteamento, a incidir nos lotes 
constituídos com os números 6, 7, 8, 9, 10 e 11, visando a eliminação dos lotes 10 e 11 e a 

transferência das suas áreas para os Lotes 6, 7, 8 e 9, passando estes designar-se de Lote 6A, 
Lote 7A, Lote 8A e Lote 9A. 
 
Presente informação técnica dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão, garantindo que 

se encontram reunidas as condições para que a mesma seja sujeita a discussão pública, antes de 

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

Câmara deliberou sujeitar a discussão pública o pedido de Alteração do Loteamento 

Urbano titulado pelo Alvará n.º 04/2000, em cumprimento do disposto no artigo 27.º do 

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

60/2007, de 04/09. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 55/10 � PC N.º 16/06 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 
 
 
115 - Presente Processo de Obras n.º 16/06, relativo à construção de armazém, na Rua da 
Estação, Benta, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 22/02/2007 e 

14/06/2007, a que correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 225/07, de 

28/08/2007; 
 
Presente Projecto de Arquitectura de Alterações ao edifício de armazém; 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem preenchidos os requisitos 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de alterações ao edifício de armazém. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 3170/09 � PC N.º 565/05 � JOAQUIM ANTÓNIO PAIVA RODRIGUES 
 
 
116 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de um Estabelecimento 

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

rústico localizada na rua José Moreira, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de pareceres 

técnicos dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com normas legais e 

regulamentares aplicáveis e atestando estar o projecto de arquitectura apresentado, apto a 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de arquitectura em referência, com os 

seguintes condicionalismos: 

1. Apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os 

projectos das especialidades, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 

2. Apresentação em igual período, de Planta de Implantação, à escala 1/200 ou superior, 

elaborada sobre levantamento topográfico, contendo a menção e delimitação da área 

do total do prédio, área de cedência ao domínio público correspondente à faixa 

necessária a adoptar na futura extensão da Travessa Actor Álvaro, garantindo um 

perfil mínimo de 6,50m de largura de faixa de rodagem, acrescido de 1,60m de passeio 

de ambos os lados, bem como a área final do mesmo, contendo ainda a representação 
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dos materiais a utilizar na impermeabilização do parque de estacionamento de viaturas 

junto da Rua José Moreira, incluindo a solução a adoptar para a drenagem das 

referidas águas pluviais. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

0.80m, podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 

0.70m, de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas, devendo solicitar prévio alinhamento aos serviços 

competentes; 

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

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

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

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

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

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

consequência da execução da obra. 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e Declaração 

de rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro. 

6. Quando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços responsáveis da Câmara à obra, para verificação da 

implantação. O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção 

de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

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

CASTANHEIRA COSTA 
 
 
Processo retirado da ordem do dia, para deslocação ao local. 
 
 
6 - REQ. N.º 3195/09 � PC N.º 631/07 � ILÍDIO PEDRO RODRIGUES, LDA. 
 
 
117 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

Unifamiliar, Anexos e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na 
Rua dos Fetos, Lugar de Bico da Garcia, 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: 
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1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06. 

b) Planta de implantação, à escala 1/200 ou superior, devidamente elaborada, contendo 

a menção e delimitação da área final do prédio e da área total de cedência ao 

domínio público, cotas altimétricas e planimétricas, a localização do contador de 

água e receptáculo postal, nos termos previstos no n.º 11 da Portaria n.º 1110/01, de 

19/09 e n.º 2 do art. 10.º do RMEU. 

c) Cortes longitudinal e transversal, à escala 1/200, devidamente elaborados e 

identificados em respectiva planta de implantação ou planta do piso térreo, nos 

termos previstos no n.º 3 do art. 10.º do RMEU. 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

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

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

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

pintados.  

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

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

implantação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 3108/09 � PC N.º 261/08 � ARMANDO JOSÉ MACHADO OLIVEIRA 

DIMAS 
 
 
118 - Presente Projecto de Arquitectura relativo ao licenciamento da Alteração e Ampliação de 

um espaço existente, destinado a serviços, localizado na Avenida 1.º de Maio, na área do 

Centro Tradicional da Marinha Grande, afecto ao perímetro de protecção do edifício que foi 

residência de Guilherme e João Diogo Stephens, dispondo de parecer favorável emitido pelo 

IGESPAR, I.P., no âmbito da consulta efectuada àquela entidade, face à servidão 

administrativa verificada. 
 
Presente informação técnica dos serviços que atesta estarem as alterações e ampliação 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de Arquitectura em referência, com os 

seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 20.º 

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

pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro; 

2. 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. 
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8 - REQ. N.º 2747/09 � PC N.º 234/09 � MARIA CONCEIÇÃO COELHO BRÁS SILVA 

MARQUES 
 
 
119 - Presente Processo de Obras n.º 1263/99, relativo à construção de dois barracões e anexos, 

na Rua 1.º de Dezembro, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 

23/12/1999 e em 12/04/2000, a que correspondeu a emissão de alvará de licença de construção 

n.º 414, de 12/06/2000; 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente a alterações para instalação de estabelecimento de 

comércio a retalho de alimentos para animais domésticos e de criação (CAE 52488); 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem preenchidos os requisitos 

legais necessários à sujeição do pedido a deliberação final; 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o projecto de alterações para 

instalação de estabelecimento de comércio a retalho de alimentos para animais domésticos 

e de criação, com os seguintes condicionalismos: 

1. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer do Gabinete Veterinário Municipal, 

nomeadamente: 

�1. Regulamento (CE) n.º 183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

Janeiro, que estabelece as normas gerais de higiene dos alimentos para animais, 

condições e disposições para garantir a rastreabilidade dos alimentos para animais e 

condições e disposições para o registo e aprovação dos estabelecimentos. 

2. Os operadores das empresas do sector de alimentos para animais que se dediquem à 

venda a retalho de alimentos para animais, deverão solicitar à Direcção-Geral de 

Veterinária o seu registo, mediante requerimento dirigido ao Director-Geral de 

Veterinária (Mod. 568/DGV) que junto se anexa. O referido requerimento deverá ser 

acompanhado por declaração electrónica obtida no site do Ministério das Finanças 

(comprovativo de início de actividade). 

3. Condições mínimas para retalhistas do sector da alimentação animal emanadas pela 

Direcção-Geral de Veterinária (em anexo) 

2. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer do Delegado de Saúde do ACES 

Pinhal Litoral II, cujas observações se transcrevem: 

�O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, 

nomeadamente, (CE) n.º 183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

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

Outubro, nomeadamente: 

- A armazenagem de substâncias ou produtos incómodos, insalubres, perigosos, 

tóxicos ou infectantes deve ser efectuada em compartimento próprio, não 

comunicando directamente com o local de trabalho. (Artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 de Agosto); 

- Devem ser postos à disposição dos trabalhadores vestiários que lhe permitam mudar 

e guardar o vestuário que não seja usado durante o trabalho. (Artigo 29.º, do Decreto-

Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto); 

- O local de trabalho deve estar equipado com material de primeiros socorros 

devidamente sinalizado e de acesso fácil. (Artigo 21.º, da Portaria n.º 987/93, de 6 de 

Outubro); e 
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- Uma vez que refere a existência de uma balança, chama-se a atenção que não é 

permitida a venda de alimentos para animais a granel, devendo os alimentos estar 

devidamente ensacados e rotulados.� 

 
Mais deliberou informar a requerente de que, nos termos do n.º 3, do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 370/99, aplicável à presente pretensão pelo disposto no n.º 2, do artigo 13.º 

do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de Julho, a emissão da respectiva licença de utilização 

está sujeita a vistoria obrigatória, mediante apresentação de requerimento dirigido ao 

presidente da câmara municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 283/10 � PC N.º 420/06 � CARMINDO FERNANDES SANTOS 
 
 
120 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional, a 

levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua da Ribeira, lugar da Amieira, Freguesia da 

Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 57/08, de 14/03, 

válido até 04/03/2010. 
 
Presente projecto de alterações relativo aos muros de vedação inicialmente aprovados, 

dispondo de parecer técnico dos serviços, referindo o cumprimento, na generalidade, dos 

pressupostos que serviram de base ao seu licenciamento. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Planta de Implantação à escala 1/200, desenhada sobre levantamento 

topográfico, contendo a representação e menção da área final do prédio, área de 

cedência ao domínio público e sua delimitação, visto se ter alterada a configuração do 

mesmo, face à nova implantação do muro de vedação proposto; 

2. Apresentação de Termo de Responsabilidade do autor do projecto de estabilidade, 

relativo aos muros de vedação alterados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 157/10 � PC N.º 170/06 � ADRIANO BARBEIRO NETO 
 
 
121 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua Amílcar Paulo Grilo, 

lugar do Pilado, Freguesia da Marinha Grande, dispondo do Alvará de Licença de Construção 

n.º 64/08, de 25/03, válido até 15/03/2010. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, dispondo 

de parecer técnico dos serviços, referindo o cumprimento, na generalidade, dos pressupostos 

que serviram de base ao seu licenciamento.   
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 06/09. 

2. Apresentação em igual período, de Termo de Responsabilidade subscrito pelo técnico 

autor do Projecto de Alterações, elaborado nos termos da Portaria n.º 232/2008, de 

11/03. 

3. Execução de todos os arranjos que se verificarem por necessários em consequência da 

realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 3238/09 � PC N.º 647/07 � LUÍS FERNANDO SILVA CLEMENTE 
 
 
122 - Presente processo de licenciamento referente à construção de edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação, levado a efeito na Rua do Algarve, lugar das Trutas, Freguesia 

da Marinha Grande, ao qual foi atribuído o Alvará de Licença de Construção n.º 61/09, de 

02/03, válido até 26/02/2010.   
 
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 projectos das 

redes de água e esgotos, nos termos previstos pelo 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. 

 
 
12 - REQ. N.º 214/10 � PC N.º 265/07 � MANUEL MARQUES CRUZ 
 
 
123 - Presente Processo de Obras n.º 265/07, referente a licenciamento de estabelecimento 

comercial para gabinete de estética / cabeleireiro, em fracção do rés-do-chão de edifício de 

habitação em comércio, situado na Rua Fernando Pessoa, Lote 6, n.º 146, Embra, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, aprovado em 04/10/2007 e 28/05/2008, a que correspondeu a 
emissão do alvará de licença de construção n.º 217/08, de 08/10/2008; 
 
Presente Projecto de Arquitectura e Projectos Complementares de Especialidades, relativos a 
alterações efectuadas no estabelecimento; 
 
Presentes informações dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas a 

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

Câmara deliberou deferir as alterações requeridas, com o condicionalismo de 

cumprimento dos aspectos referidos no parecer da Autoridade de Saúde, cujas 

observações se transcrevem: 

�Tendo em consideração que o pé direito livre mínimo é diminuído, devido à colocação de 

sistemas de ventilação e climatização, deve o requerente prever o correcto funcionamento 

dos diversos sistemas de ventilação artificial no decorrer do funcionamento do 

estabelecimento, por forma a garantir uma eficaz renovação do ar.� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 3242/09 � PC N.º 440/07 � INTERMOLDE � MOLDES VIDREIROS 

INTERNACIONAIS, LDA. 
 

 

124 - Presente Processo de Obras n.º 880/1994, referente ao licenciamento da construção de um 

edifício industrial, localizado na Rua de França, Lote 31, Zona Industrial do Casal da Lebre, 

Freguesia da Marinha Grande, aprovado em 17/11/1994, 06/07/1995 e 31/07/1995, a que 
correspondeu o Alvará de Licença de Construção n.º 460/96, de 11/07/1996. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à alteração e ampliação do referido edifício 

industrial, aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 12/03/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades referentes à alteração e ampliação referidas, 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 de Dezembro, com a redacção 

que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os projectos apresentados, 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos de especialidades, com os 

seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, até à emissão do Alvará de Obras de Construção, de comprovativo da 

apresentação do pedido de licenciamento da instalação/alteração do estabelecimento 

industrial à entidade coordenadora � Direcção Regional de Economia do Centro do 

Ministério da Economia e da Inovação. 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - REQ. N.º 3270/09 � PC N.º 628/97 � VEXFIM SERVIÇOS, LDA. 
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125 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação e 

Comércio, sito na Rua Hélder Luciano Roldão, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
dispondo de Alvará de Licença de Construção n.º 320/2007, válido até 10 de Maio de 2010. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

decorrente das alterações efectuadas durante a execução da obra, aprovado por Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 01/10/2009. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Especialidades anteriormente aprovados, 

devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e 
para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os projectos de alterações 

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, por se verificar que as 

mesmas continuam a garantir os pressupostos que serviram de base ao referido 

licenciamento, 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. 

 

 

15 - REQ. N.º 3259/09 � PC N.º 508/07 � MANUEL AUGUSTO DIAS OLIVEIRA 

 

126 - Presente Processo n.º 1091/76, referente ao licenciamento da Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua Central, lugar da Garcia, 
Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuída Licença de Obras de Construção n.º 

1234/76, de 14/12. 
 
Presente Processo n.º 1423/78, referente ao licenciamento da Construção de uma Garagem e 

Alpendrada, levados a efeito no logradouro do referido prédio, ao qual foi atribuída Licença de 

Obras de Construção n.º 1087/78, de 02/10. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Legalização de Alterações levadas a efeito nas 

edificações anteriormente licenciadas, aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do 
Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 08/07/2008. 
 
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 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem os projectos de especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 18/02/2010 

Acta n.º 05 

 

 15 

 
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 3541/08 � PC N.º 570/06 � SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

MARINHA GRANDE 

 

127 - Presente requerimento da Santa Casa da Misericórdia de Marinha Grande, titular do 
processo de licenciamento de construção de um Centro de Dia e Casa de Apoio para Mulheres, 

aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 22/03/2007, com 

alterações aprovadas por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 20/05/2009, 

para o qual foram emitidos os competentes alvarás, respectivamente, n.º 353/2007, de 31/08 e 

n.º 150/2009, de 23/07, no prédio sito no lugar de Vergieiras, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande, a solicitar a recepção provisória das obras de urbanização realizadas no âmbito das 

condicionantes do referido licenciamento. 
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou aceitar provisoriamente as obras de 

urbanização conforme auto anexo, e mandar libertar 90%, no valor de � 4.752,15 (quatro 

mil setecentos e cinquenta e dois euros e quinze cêntimos) da caução prestada através de 

deposito na Caixa Geral de Depósitos, datado de 22/10/2007, carta n.º 480/2007, no valor 

de � 5.280.17 (cinco mil duzentos e oitenta euros e dezassete cêntimos), ficando retidos os 

restantes os restantes 10% no montante de � 528,02 (quinhentos e vinte e oito euros e dois 

cêntimos) da referida caução, até a recepção definitiva das mesmas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - REQ. N.º 2201/09 � PC N.º 347/08 � ANA LÚCIA SOUSA FORTUNATO 

 

128 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, a 

levar a efeito num prédio rústico localizado no lugar de Garcia, Freguesia da Marinha Grande, 
dispondo de pareceres técnicos dos serviços, desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 

1661/09, de 12/10. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do 

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

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



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 18/02/2010 

Acta n.º 05 

 

 16 

1. De acordo com o n.º 1 do art. 9.º do Decreto-Lei 196/89, de 14/06, carecem de prévio 

parecer favorável das comissões regionais da reserva agrícola todas as licenças, 

concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a utilizações não 

agrícolas de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional. 

2. Segundo o n.º 2 do art. 20.º do regulamento do Plano Director Municipal em vigor, nas 

Estradas Municipais é definida uma faixa �non aedificandi� com a largura, para cada 

lado do eixo da via, de 15,00m para uso habitacional. 

3. Conforme o n.º 1 do art. 20.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, 

para os espaços com capacidade de parqueamento inferior a 25 lugares, o patamar que 

deve ficar junto à via pública sem obstáculos, deve apresentar uma profundidade de 

5m e uma largura mínima de 3m. 

 

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

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1661/09, de 12/10, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - REQ. N.º 1879/09 � PC N.º 90/08 � MARIA MÓNICA FELÍCIA SOUSA PECEGO 

SALGUEIRO 

 

129 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 
Muros de Vedação, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de um prédio rústico, 

localizado em Tojeiras, Cabeços da Garcia, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de 
pareceres técnicos dos serviços, desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 971/09, de 

17/06. 
 
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 5 do art. 

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, por: 

1. Não se encontrar assegurada a alínea b) do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/02, de 04/06, no que respeita à 

operação de destaque, ao não garantir, na parcela remanescente, a unidade mínima de 

cultura fixada nos termos da lei geral para a região. 

2. Não observar os parâmetros definidos no n.º 10 do artigo 5.º do PDMMG, 

relativamente à área máxima de construção permitida para a parcela. 

3. Parte do prédio alvo do destaque se localizar em área de REN. Tal facto impossibilita a 

realização desta operação, já que nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

93/90, de 19/03, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22/08, 

nas áreas incluídas na REN são proibidas as acções de iniciativa pública ou privada 

que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção de 

edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do 

coberto vegetal. Na verdade, considerando-se o destaque uma operação de loteamento, 

ou seja, divisão de um prédio em que um dos lotes se destine a construção urbana, 
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embora sujeito a um regime simplificado de licenciamento, a sua realização implica o 

fraccionamento da REN, o que de forma clara contraria o regime disposto no citado 

artigo, que proíbe taxativamente este tipo de operações. 

4. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente por falta de 

apresentação do Plano de Acessibilidades previsto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 

08/08. 

5. Ausência de ��infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento�� constituindo 

a obra projectada ��comprovadamente, uma sobrecarga incompatível para as infra-

estruturas existentes.�. 

 

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

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 971/09, de 17/06, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - REQ. N.º 1880/09 � PC N.º 91/08 � MARIA MÓNICA FELÍCIA SOUSA PECEGO 

SALGUEIRO 

 

130 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 
Muros de Vedação, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de um prédio rústico, 

localizado em Tojeiras, Cabeços da Garcia, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de 
pareceres técnicos dos serviços, desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 983/09, de 

18/06. 
 
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 5 do art. 

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, por: 

1. Não se encontrar assegurada a alínea b) do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/02, de 04/06, no que respeita à 

operação de destaque, ao não garantir, na parcela remanescente, a unidade mínima de 

cultura fixada nos termos da lei geral para a região. 

2. Não observar os parâmetros definidos no n.º 10 do artigo 5.º do PDMMG, 

relativamente à área máxima de construção permitida para a parcela. 

3. Parte do prédio alvo do destaque se localizar em área de REN. Tal facto impossibilita a 

realização desta operação, já que nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

93/90, de 19/03, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22/08, 

nas áreas incluídas na REN são proibidas as acções de iniciativa pública ou privada 

que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção de 

edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do 

coberto vegetal. Na verdade, considerando-se o destaque uma operação de loteamento, 

ou seja, divisão de um prédio em que um dos lotes se destine a construção urbana, 

embora sujeito a um regime simplificado de licenciamento, a sua realização implica o 

fraccionamento da REN, o que de forma clara contraria o regime disposto no citado 

artigo, que proíbe taxativamente este tipo de operações. 
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4. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente por falta de 

apresentação do Plano de Acessibilidades previsto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 

08/08. 

5. Ausência de ��infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento�� constituindo 

a obra projectada ��comprovadamente, uma sobrecarga incompatível para as infra-

estruturas existentes.�. 

 

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

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 983/09, de 18/06, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - 3ª MODIFICAÇÃO - 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 
 
131 - Presente proposta da 3ª Modificação - 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2010, no valor de 5.772,31 euros nas anulações. 
1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 82.786,74 euros nos reforços e 

88.559,05 euros nas anulações; 
1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 5.772,31 euros nas 
anulações; 
1ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor 8.450,00 euros nos reforços 

em anos seguintes, no ano de 2011. 
 
Assim, no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto - Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na alínea c), do nº 2, do art. 64º, da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a 3ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, constituída 

pela 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos e 1ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais, para efeitos do disposto 

na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º do mesmo diploma legal. 

 

A deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

21 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS GLOBULUS) � JOAQUIM 

MATIAS BERNARDO 

 
 
132 - Presente requerimento datado de 26 de Janeiro do corrente ano, com registo de entrada nº 

E/1287, em nome de Joaquim Matias Bernardo, residente em Rua da Estremadura, nº 24 � 
Coucinheira � Amor - Leiria, onde solicita autorização para destruição do revestimento 
existente constituído por restos de matos, num prédio sito em Tojeiras � Guarita � Marinha 
Grande, inscrito na matriz rústica com o artigo nº 4934 da Freguesia da Marinha Grande e 
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descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1561, para posterior plantação com 

povoamento simples de eucaliptos (eucaliptus globulus). 
 

Presente: 
 

- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 3) e que 
se dá por integralmente reproduzida, e da qual se transcreve o seguinte: 
 

�A presente informação favorável para a instrução da respectiva licença é válida 

exclusivamente para a execução da mobilização do solo e posterior florestação com eucalipto 

(eucaliptus globulus.) (�) e será nula se, no local não se cumprirem as condições acima 

enumeradas�. 

 
A Câmara após analisar o assunto, e os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do disposto 

no nº 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, autorizar a 

plantação pretendida pelo requerente, devendo a mesma cumprir o disposto no parecer 

do GTF desta Câmara Municipal.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO 

DA RUA DA INDÚSTRIA 

 

 

133 - Presente Informação técnica, de 03 de Fevereiro, da Divisão de Apoio Técnico e 

Logístico, na qual se informa que para a realização da empreitada de Beneficiação da Rua da 

Indústria são necessárias duas parcelas de terreno identificadas em planta anexa.                
 
As parcelas de terreno necessárias são parte do prédio misto descrito na Conservatória do 

Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6272/20080424 e inscrito na respectiva matriz 

predial sob os artigos 940 e 2783, sito na freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha 
Grande, inscrito a favor de Clarinda Pereira da Silva Sousa, casada com José Manuel Santos 

Sousa, no regime de comunhão geral.  
 
Não tendo sido possível chegar a acordo com os proprietários, torna-se necessário iniciar o 

processo de expropriação seguindo os trâmites previstos no Código das Expropriações em 

vigor. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar ao perito da lista oficial Sr. Eng. Dionísio 

da Silva Rodrigues, a avaliação das duas parcelas de terreno a expropriar identificadas na 

planta de localização, com áreas de 109 m2 e de 65 m2, a desanexar do prédio misto 

descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 

6272/20080424, inscrito a favor de Clarinda Pereira da Silva Sousa, casada com José 

Manuel Santos Sousa, no regime de comunhão geral, para execução da empreitada de 

Beneficiação da Rua da Indústria, nos termos do artigo 10º, n.º 4, do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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23 - RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA EXPROPRIAÇÃO DE 

UMA PARCELA DE TERRENO NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO. PROPOSTA DE 

AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. 

 
 
134 - Presente Informação, de 30/07/2009, da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, na qual se 

refere que �para realizar a empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso é necessária a 

parcela de terreno identificada na planta anexa�. Acrescentando-se que a área total de 2.687 

metros quadrados se destina �ao alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta em seixo 

rolado e pista de ciclistas previstas no projecto do arruamento�. 
 
De acordo com a memória descritiva do projecto a executar é possível caracterizar a 

intervenção nos seguintes moldes: 
- O objectivo fundamental do projecto de execução �é o de melhorar as condições de 

circulação viária� da rua; 
- �A extensão da obra é de aproximadamente 2,654 Km, sendo os trabalhos mais 

significativos, a escavação em abertura de caixa e alargamento da plataforma, as 

pavimentações e execução de passeios, havendo ainda a considerar a drenagem pluvial, 

o saneamento doméstico, a remodelação da conduta de abastecimento de água e os 

equipamentos de sinalização e segurança�. 
 

A construção e o alargamento de ruas e arruamentos assume inequívoca utilidade pública e é 

uma atribuição dos municípios. 
  
A beneficiação da Rua do Repouso, integrada no âmbito das atribuições dos municípios, 

constitui uma causa de utilidade pública que permite a expropriação, (cf. artigo 13º, n.º 1, alínea 

a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). 
 
Torna-se, pois, necessário iniciar o processo de expropriação com carácter de urgência. 
 
A autorização da posse administrativa funda-se na urgência das obras a executar, de acordo 

com o artigo 19º, do Código das Expropriações, e prende-se com os seguintes motivos: 
- De acordo com o artigo 103º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, as expropriações de 

bens imóveis para a construção, alargamento ou melhoramento de vias municipais 
consideram-se urgentes.  

- A execução da presente obra foi incluída no quadro dos projectos objecto de financiamento 

por via do contrato de delegação de competências com subvenção global, celebrado entre o 

Programa Operacional Regional do Centro e a Comunidade Intermunicipal do Pinhal 
Litoral. 

- A autorização da posse administrativa é indispensável para a continuação da execução e 

conclusão da obra. 
- Foi realizado concurso público para a realização desta obra, cuja adjudicação foi 

formalizada, tendo o contrato sido celebrado em 2 de Fevereiro de 2009 e no âmbito do 

qual se enquadram a execução dos trabalhos identificados para as parcelas a expropriar. 
- A obra foi, parcialmente, consignada em 12 de Agosto de 2009. 
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O início da obra na parcela expropriada, de acordo com o Programa de Trabalhos, ocorrerá, de 

imediato, com a sua posse administrativa. 
 
Estando em causa a realização de obras que visam a beneficiação de um arruamento, com 

alargamento da plataforma existente, remodelação de redes de infra-estruturas subterrâneas e 

criação de pista de ciclistas, que constitui uma atribuição municipal, de acordo com o artigo 

13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e se reveste de utilidade pública. 

Trata-se do alargamento e beneficiação de uma rua, com inegável utilidade e valia para todos 

os cidadãos, residentes no concelho da Marinha Grande e visitantes. 
 
Sendo admissível o recurso à expropriação de bens imóveis por causa de utilidade pública 

compreendida nas atribuições da entidade expropriante, como é o caso, (cf. artigo 1º, do 

Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro). 
 
Sendo admissível, por se verificarem os respectivos requisitos, a autorização da posse 

administrativa, nos termos do artigo 19º, do Código das Expropriações. 
 
Detendo a Câmara Municipal competência para requerer a declaração de utilidade pública, de 

acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Sendo necessário expropriar uma parcela com 2.687 metros quadrados, a desanexar do prédio 

rústico inscrito sob o artigo 10075 na respectiva matriz predial rústica, a favor de Ermelinda 

Lopes da Silva Grosso (1/2) e de Cabeça de Casal da Herança de António de Sousa Grosso 

(1/2), com as seguintes confrontações: a norte, Caminho Público; a nascente, Caminho Público; 

a sul, Caminho Público; e a poente, João Nunes Conde; omisso na Conservatória do Registo 

Predial do Concelho da Marinha Grande. 
 
Tendo sido realizada avaliação por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 10º, n.º 4, do 

Código das Expropriações; a previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação 

atinge Euros 5.159,04 (cinco mil cento e cinquenta e nove euros e quatro cêntimos), nos termos 

do relatório do perito, datado de 23 de Setembro de 2009 e que aqui se dá por reproduzido. 

Valor que foi cabimentado em 15 de Novembro de 2009. 
 
Considerando que o Plano Director Municipal, ratificado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 37/95 e publicado no Diário da República, I-B, em 21/04/1995, integra o prédio a 

expropriar �de acordo com a carta de ordenamento (�) a área necessária para alargamento da 

Rua do Repouso encontra-se parte em Espaço Agro-Florestal e outra parte em Espaço Florestal 

de Protecção� e �consultando a carta de condicionantes (�) verifica-se que não existe qualquer 

condicionante para o local�, (cfr. informação n.º IM/125/2009). 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera requerer a declaração de utilidade pública, com 

autorização da posse administrativa, para expropriação de uma parcela de terreno, com a 

área de 2.687 m2 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete metros quadrados), a desanexar do 

prédio rústico inscrito sob o artigo 10075 na respectiva matriz predial rústica, a favor de 

Ermelinda Lopes da Silva Grosso (1/2), com residência na Rua do Adrião, n.º 758, Casal 

Mil Homens, 2440-231 Golpilheira, e de Cabeça de Casal da Herança de António de Sousa 

Grosso (1/2), com as seguintes confrontações: a norte, Caminho Público; a nascente, 

Caminho Público; a sul, Caminho Público; e a poente, João Nunes Conde; omisso na 

Conservatória do Registo Predial do Concelho da Marinha Grande, para beneficiação da 
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Rua do Repouso, destinando-se ao alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta e 

pista de ciclistas, o que constitui causa de utilidade pública que está integrada nas 

atribuições dos municípios, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, ascendendo os encargos a suportar o valor de Euros 5.159,04 (cinco 

mil, cento e cinquenta e nove euros e quatro cêntimos), nos termos do relatório do perito 

da lista oficial, tudo de acordo com o estabelecido nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 14º, n.º 1, 

alínea a) e 19º, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de 

Setembro e de acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

 

A parcela destina-se a alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta e pista de 

ciclistas, integrando-se no domínio público municipal. 

   

Mais delibera propor a aquisição da parcela identificada, por via de direito privado, pelo 

valor de 5.159,04 (cinco mil, cento e cinquenta e nove euros e quatro cêntimos), nos 

termos do relatório do perito da lista oficial, de acordo com o artigo 11º, n.º 2, do Código 

das Expropriações. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que todos os fundamentos aduzidos no texto 

introdutório passam a fazer parte integrante desta deliberação, bem como todos os 

documentos citados que ficam anexos (Anexo 4).       

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
24 - EXPROPRIAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS PARA A 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO. 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. ACEITAÇÃO. 
 
 
135 - Em 9 de Abril de 2009, a Câmara Municipal deliberou requerer a declaração de utilidade 

pública, com autorização da posse administrativa, para expropriação de duas parcelas de 

terreno, com as áreas de 761 m2 (setecentos e sessenta e um metros quadrados) e de 161 m2 
(cento e sessenta e um metros quadrados), do prédio rústico inscrito sob o artigo 5996 na 

respectiva matriz predial rústica, a favor de Rui de Jesus Menino, casado com Maria Madalena 

da Graça Rodrigues Menino, com residência na Rua de Diu, n.º 24, Casal dos Ossos, Marinha 

Grande, e descrito na Conservatória do Registo Predial do Concelho da Marinha Grande sob o 

n.º 04656/191090, para beneficiação da Rua do Repouso, destinando-se ao alargamento da 
faixa de rodagem, execução de valeta, pista de ciclistas e execução de berma, o que constitui 

causa de utilidade pública que está integrada nas atribuições dos municípios, de acordo com o 

artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, ascendendo os encargos a 
suportar o valor de Euros 1.991,24 (mil novecentos e noventa e um euros e vinte e quatro 
cêntimos), nos termos do relatório do perito da lista oficial, tudo de acordo com o estabelecido 

nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 14º, n.º 1, alínea a) e 19º, do Código das Expropriações, aprovado 

pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro e de acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Na sequência da deliberação camarária, de 9 de Abril de 2009, foi proposta a aquisição das 

duas parcelas de terreno, por via de direito privado, pelo valor constante da avaliação efectuada 

por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 11.º, n.º 2, do Código das Expropriações. 
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O expropriado respondeu e foi possível acordar num valor correspondente a essa aquisição que 

ascende a três mil e quinhentos euros (E/689/2010, de 14 de Janeiro). 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 11.º, n.ºs 1 e 7, do 

Código das Expropriações, adquirir, por via de direito privado, as seguintes parcelas de 

terreno: 

 

Parcela com 761 m2 (setecentos e sessenta e um metros quadrados), com as seguintes 

confrontações: norte, Rui de Jesus Menino; poente, Joaquim Pereira Jesus e outro; sul, 

estrada pública; nascente, Júlio Brito e outros. 

 

Parcela com 161 m2 (cento e sessenta e um metros quadrados), com as seguintes 

confrontações: norte, estrada pública; poente, Joaquim Pereira Jesus e outro; sul, Rui de 

Jesus Menino; nascente, Júlio Brito e outros. 

 

As parcelas destinam-se a alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta, pista de 

ciclistas e execução de berma, integrando-se no domínio público municipal. 

    

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 611,00M² DE TERRENO 

DO SR. MARCOLINO INÁCIO MARCELINO 

 
 
136 - Para Beneficiação da Rua do Repouso, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 
pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Marcolino 
Inácio Marcelino, que confronta a Norte com José Francisco Calado, a Sul com Manuel 

Laranjeiro Guerra, a Nascente com Carlos Salgueiro Gallo e a Poente com Caminho, registado 
na Conservatória do Registo Predial com o nº. 11752/210998.  
Em reunião, realizada no dia 30 de Março de 2009 que contou com a presença do Sr. 

Secundino Martins Marcelino (filho do proprietário e em representação deste) da qual se 
exarou acta, ficou acordado, que o proprietário concordava com a cedência do terreno 

(611,00m²) desde que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a limpeza e 

arranjo da linha de água subjacente à morada do proprietário, com elementos em betão (de 

secção aberta em U), no prazo de 60 dias, após aprovação em reunião camarária. Findo este 

prazo, e se tal empreitada não se realizar, o proprietário não cede a área solicitada. 
Pretende que se ponha semi-penetração na serventia de acesso ao seu terreno na traseira da casa 
(na lateral da habitação) e na zona em frente à sua casa que se encontra em tout-venant, devido 
ao recente alargamento, limpeza e regularização da Rua do Sobreiro (que passa em frente à sua 

habitação). 
Requer a sua presença no terreno na altura em que forem cortar as árvores, sendo as mesmas 

transportadas para a Rua 42, n.º 1A. 
O acesso ao terreno far-se-á  após aprovação, da cedência, em reunião de Câmara. 

 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 611,00m2, do prédio de que é dono Marcolino Inácio Marcelino, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 11752/210998, que confronta a 
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Norte com José Francisco Calado, a Sul com Manuel Laranjeiro Guerra, a Nascente com 

Marcolino Inácio Marcelino e a Poente com Caminho, para Beneficiação da Rua do 

Repouso, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se a que a área cedida tenha 

como contrapartida a limpeza e arranjo da linha de água subjacente à morada do 

proprietário, com elementos em betão (de secção aberta em U), no prazo de 60 dias, após 

aprovação em reunião camarária. Findo este prazo, e se tal empreitada não se realizar, 

não será cedida a área solicitada; que se ponha semi-penetração na serventia de acesso ao 

terreno do filho do proprietário, na traseira da casa (na lateral da habitação) e na zona 

em frente à residência que se encontra em tout-venant, devido ao recente alargamento, 

limpeza e regularização da Rua do Sobreiro (que passa em frente da habitação do filho do 

proprietário); requer a sua presença no terreno na altura em que forem cortar as árvores, 

sendo as mesmas transportadas para a Rua 42, n.º 1A. 

O acesso ao terreno far-se-á após aprovação, da cedência, em reunião de Câmara, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 5) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. Paulo Vicente e que aqui se dá por 

reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CONCURSO PÚBLICO Nº. 08/07 

DIRM� � CEDÊNCIA DE TERRENO. 

 
 
137 - Através de deliberação aprovada em reunião ordinária desta Câmara Municipal de vinte e 

seis de Fevereiro de dois mil e nove foi ratificada a cedência de uma parcela de terreno com 

196,00², do Sr. José Fernandes Pereira, para Beneficiação da Rua da Indústria. 
 
Porém, constatou-se que, por lapso dos serviços, conforme informação que se anexa (Anexo 6) 
e aqui se dá por reproduzida, a área considerada não corresponde ao estritamente necessário 

para beneficiação da rua, registando-se uma diferença para menos de 50 m2.  
 

A Câmara depois de analisar o exposto, delibera alterar a sua deliberação, de 26 de 

Fevereiro de 2009, estabelecendo como área necessária para a execução da empreitada de 

Beneficiação da Rua da Indústria 146,00 m² (cento e quarenta e seis metros quadrados). 

 

Mais delibera emitir certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
27 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � JOANA DA CONCEIÇÃO RAMALHO � RESIDENTE NA AVENIDA 

DA LIBERDADE BLOCO M 4.º DIREITO, CASAL DE MALTA. 
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138 - Presente informação n.º 233/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED) datada de 09/02/2010, 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 9,70� (nove euros e setenta 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
28 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � MARIA JOÃO CORREIA SOUSA � RESIDENTE NA RUA JÚLIO 

BRAGA BARROS BLOCO 3 2.º B, CASAL DE MALTA. 
 
 
139 - Presente informação n.º 232/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED) datada de 09/02/2010, 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 71,01� (setenta e um euros e um 

cêntimo) entre em vigor a partir do próximo mês de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
29 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS: PRACETA DA LIBERDADE 
 
 
140 - Presente informação n.º 255/10 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 10/02/2010, a dar conta da necessidade de actualização anual de algumas 

rendas de habitação social, para vigorar a partir de Março de 2010. 
  
A Câmara apreciou a referida informação, tendo em conta o decreto-lei n.º 166/93, de 7 

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

Maria de Fátima Fernandes      
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Oliveira Monteiro 5 2º Esq. 10/10/2002 178.94� 164.41� 

 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
30 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA � COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

EM ATRASO DA ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO MARA ISABEL MARTINS 

GAIO: ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA 
 
 
141 - Presente informação nº I/260/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 11/02/2010, referente ao pedido efectuado pela Sr.ª Mara 

Isabel Martins Gaio, encarregada de educação de André Martins Gaio Martinez que frequenta a 

valência de prolongamento de horário no Jardim-de-Infância de Casal de Malta, para 

pagamento das mensalidades da componente de apoio à família que se encontram em atraso, 

desde Novembro do ano transacto, num valor total de 191,70�, em três prestações de valor 

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

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

delibera concordar com o pagamento da dívida, no valor de 191,70� (cento e noventa e 

um euros e setenta cêntimos, a partir do próximo mês de Março, da seguinte forma: 

 - de 8 a 15 de cada mês, a encarregada de educação do aluno supra-citado para 

além de liquidar o mês em causa, efectuará ainda o pagamento de 63,90�, valor este 

correspondente à divisão do valor total da dívida (191,70�), até Fevereiro do corrente,  em 

três prestações de valor igual.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
31 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE PATINS EM LINHA DE 

COMPETIÇÃO 

 
 
142 - Presente informação n.º I/226/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 08/02/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro, apresentado 
pelo Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, em oficio enviado à Câmara datado de 28 

de Dezembro, para aquisição de Patins em Linha de Competição. 
 
A Câmara, apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

desenvolvido em prol da formação desportiva, educacional e social pelo Agrupamento de 

Escolas Guilherme Stephens, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei 

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

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 500 � (quinhentos euros) ao, 

Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, NIF: 600076768, para apoiar na aquisição 

de Patins em Linha. 
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A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/04030, Acção 

2010 / A / 130. 

 

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

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

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

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

subsídio por parte do Município. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

  

 

32 - APOIO EM FOTOCÓPIAS A COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 
 
143 - Presentes ofícios do Sport Império Marinhense e Associação Portuguesa de Deficientes, 

que apresentam a esta autarquia pedidos de apoio em fotocópias a realizar nos serviços 

reprográficos da Câmara Municipal, fotocópias essas destinadas à gestão administrativa das 

associações e à divulgação das suas actividades regulares. 
 
A Câmara Municipal apreciou os pedidos e, considerando que se tratam de entidades sem 

fins lucrativos, e que é da competência da Câmara apoiar ou comparticipar, pelos meios 

adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do Artº 64º da Lei 

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

aprovar às associações requerentes: 

 

- Sport Império Marinhense, contribuinte nº 501422986,  

- Associação Portuguesa de Deficientes, contribuinte nº 501129430 

 

um apoio de 1.000 fotocópias a ceder durante o ano civil de 2010, enquanto subsídio em 

espécie cujo valor estimado é de 630,00 � (seiscentos e trinta euros ao valor unitário de 

0,63 � - valor obtido no estudo desenvolvido pela AMLEI nesta autarquia para cálculo de 

custos elaborado para revisão do Regulamento de Preços). 

 

Estes apoios serão alvo de controlo pela DASED e pelos serviços reprográficos da 

autarquia. 

 

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. 
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33 - PEDIDO DE APOIO A EXPOSIÇÃO DE TUNING 

 
 
144 - Presente oficio de Cristiano Leal a solicitar a cedência dos pavilhões do Parque 

Municipal de Exposições e apoio logístico, para realizar uma Exposição de Tuning nos dias 10 

e 11 de Abril de 2010. 
 
Presente a informação refª. I/103/2003 realizada após reunião da Chefe da DCPH com o 

requerente.  
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a informação, e:  
 
Considerando que se trata de uma concentração de tuning que reunirá cerca de 200 veículos e 

800 pessoas; 
 
Considerando o interesse desportivo e social deste evento pela divulgação e atracção de muitas 

mais pessoas ao concelho da Marinha Grande;  
 
Considerando que os lucros desta iniciativa reverterão a favor dos Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande; 
 
Delibera, ceder os pavilhões 1 e 2 do Parque Municipal de Exposições e prestar o apoio 

logístico necessário para a sua utilização nos dias 10 e 11 de Abril de 2010 desde que a 

organização obtenha as devidas autorizações junto das autoridades competentes (Policia 

Segurança Pública) para a circulação dos veículos na Marinha Grande, e desde que estes 

licenciem na Câmara Municipal da Marinha Grande as actividades que pretendam 

realizar. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - FUNCIONAMENTO DO CINEMA DO CINE-TEATRO ACTOR ÁLVARO EM 

VIEIRA DE LEIRIA � INTRODUÇÃO DE ALTERAÇÕES A PARTIR DE 1 DE 

MARÇO DE 2010 

 
 
145 - Presente informação da DCPH I/105/2010 � Funcionamento do Cinema no Cine-Teatro 
Actor Álvaro relativa à proposta para definição da nova forma de funcionamento do Cinema 

naquelas instalações. 
 
Considerando que o funcionamento do Cinema, na ausência de outras soluções, tem vindo a ser 

assegurado pelos nossos funcionários através da prestação do trabalho extraordinário, e que o 

enquadramento legal actual determina que o trabalho extraordinário seja autorizado 

expressamente para o desempenho de tarefas eventuais, transitórias e pontuais, o que não é o 

caso, afigura-se como necessário proceder à contratação de serviços externos que passem a 

assegurar o funcionamento das tarefas até aqui desempenhadas por funcionários das várias 

divisões. 
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Foram apresentadas pelos serviços duas possibilidades: a contratação de serviços externos a 

uma empresa de prestação de serviços/trabalho temporário ou a contratação dos serviços a uma 

das associações que funcionam regularmente nas instalações do Cine-Teatro, mediante 
condições fixas que assegurem o bom funcionamento e manutenção das instalações e também a 

arrecadação da receita da CMMG.  
 
Atendendo ao carácter temporário e pontual dos serviços a prestar, motivada por um horário de 

poucas horas, a primeira das possibilidades, da contratação das empresas de trabalho 

temporário, parece estar mais sujeita a oscilações e mudanças de pessoas/prestadores de 

serviços que poderão ser negativas ao normal funcionamento do serviço. 
 
Por outro lado, a contratação dos serviços à Associação Treatresco tem a vantagem que se  

prende com a proximidade que esta entidade já tem com o espaço e com o serviço a realizar, 

pois já realizam actividades semelhantes neste mesmo espaço. 
  
Deste modo, face ao exposto, foi enviado convite ao Teatresco para a prestação do serviço de 

vigilância e venda de bilhetes no Cine-Teatro Actor Álvaro, no período que decorre de 1 de 

Março de 2010 até final do ano, por ser esta a entidade que já se encontra a dinamizar projectos 
culturais nessas instalações.  
 
O valor estimado para esta prestação de serviços ronda os 250 euros por mês, calculado com 

base nos custos que a CMMG tinha com o pagamento de trabalho extraordinário para os 

mesmos fins. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
 
35 - APOIO AO MOVIMENTO NACIONAL LIMPAR PORTUGAL 
 
 
146 - Presente proposta para a formulação de uma parceria entre a Câmara Municipal da 

Marinha Grande e o movimento nacional de voluntariado �Limpar Portugal� (I/1291/2009). 
O Projecto Limpar Portugal (PLP) é um movimento de cidadãos que tem como objectivo 

limpar lixeiras ilegais existentes na Floresta Portuguesa no próximo dia 20 de Março de 2010, 

através de uma acção nacional alargada de voluntariado. Com origem em 2008 na Estónia, este 

projecto surgiu através de um grupo de voluntários que se propuseram a �limpar a Floresta 

Portuguesa num só dia� e que actualmente já contabiliza em Portugal cerca de 22.000 

voluntários. Aberto a parcerias com instituições e empresas públicas e/ou privadas, o projecto 
Limpar Portugal pretende que o apoio das entidades que estiverem interessadas em associar-se 
a este movimento seja realizado através de cedência de meios humanos e/ou materiais e na 

identificação de focos de lixeiras em floresta, não estando contemplados quaisquer apoios 

monetários. 
 
Da coordenação do projecto fazem parte os seus fundadores e ainda um conjunto de 

coordenações distritais e concelhias que mensalmente realizam reuniões de participação livre 

em diferentes concelhos do país. 
 
Propõe-se que esta iniciativa seja enquadrada do âmbito das actividades a realizar para as 

comemorações do Dia Mundial da Floresta/2010, envolvendo as Eco-escolas do concelho, a 
comunidade escolar em geral, os agrupamentos de escuteiros e todos os munícipes interessados 
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em aderir ao movimento, contribuindo para uma acções alargada de intervenção florestal 

nacional, ao mesmo tempo que se promove a adopção de comportamentos e boas práticas 

ambientais. 
Aos parceiros interessados em associar-se a esta iniciativa não é solicitado qualquer apoio 

monetário, sendo as diversas formas de apoios possíveis as seguintes: 
- Cedência de equipamentos que auxiliem na recolha dos resíduos (sacos, luvas, águas) 
- Cedência de meios de transporte de pessoas/voluntários 
- Cedência de meios de transporte para recolha e transporte de resíduos 
- Impressão de brochuras, cartazes, etc., que ajudem a divulgar a iniciativa 
- Publicidade em meios de comunicação 
- Disponibilização de espaços públicos para a realização das acções 
 
Deste modo propõe-se que a CMMG apoie este movimento com os materiais e recursos abaixo 
descritos, e realize a respectiva assinatura do protocolo em minuta anexo a esta Proposta de 
Deliberação. 
 

Materiais: 

-  luvas 
-  sacos de lixo 
-  águas 
 

Recursos: 

- disponibilização de fotocópias nos serviços da CMMG 
100 Copias a cores A3 
300 Cópias a cores A4 
2000 Cópias a preto e branco A4 
- disponibilização de transportes e/ou máquinas de remoção do lixo, mediante disponibilidade 

da frota municipal 
- disponibilização de autocarros para o transporte das escolas, mediante disponibilidade da frota 

municipal 
- disponibilização de uma área para o depósito temporário dos resíduos recolhidos 
- disponibilização da Galeria Municipal para a realização da exposição de fotografia do Limpar 
Portugal concelhio (de 17 a 27 de Março) 
- divulgação do evento na agenda cultural da CMMG e nos órgãos de comunicação social 
 
O Projecto Limpar Portugal permitirá à CMMG a utilização do logótipo do Projecto Limpar 

Portugal nos seus meios de comunicação institucional, com a indicação de "Apoia o Projecto 

Limpar Portugal" e uma menção do apoio na página oficial do Projecto. 
 
O movimento concelhio detém já autorização da AFN (Autoridade Florestal Nacional) para as 

limpezas no interior das Matas Nacionais e da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) para a 

emissão de guias de transporte de resíduos para as viaturas que vierem a participar no 

encaminhamento dos resíduos. Foi também referida a formulação de acordos com os aterros 

receptores dos resíduos a recolher (Resilei, Ambilei e Valorlis), que no dia 20 de Março estarão 

disponíveis para realizar a recepção dos resíduos provenientes da acção concelhia e distrital do 

Limpar Portugal.  
Deste modo, atendendo ao exposto e ao carácter de intervenção ambiental da acção �Limpar 

Portugal� uma vez que está vocacionada para a promoção de boas práticas ambientais, assente 

numa estratégia de voluntariado nacional/local. 
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Que esta acção de sensibilização ambiental tem também como objectivo potenciar a co-
responsabilização das populações locais na protecção dos recursos florestais, hidrológicos e dos 

próprios valores cénicos da paisagem.  
Que constitui um estimulo à realização de actividades de participação pública ambiental no 

concelho da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta de parceria ao Projecto �Limpar Portugal� e 

delibera ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo nº 64.º, da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, apoiar logisticamente 

esta iniciativa, bem como subscrever o protocolo de parceria apresentado em minuta em 

anexo (Anexo 7). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
36 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO VIDRO 

E NO MUSEU JOAQUIM CORREIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2010. 

 
 
147 - Presente informação I/223/2010 elaborada pela DCPH, propondo a isenção das taxas de 

ingresso no Museu do Vidro, no dia 25 de Abril de 2010, inserido nas comemorações do 36º 

aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974. 
 
- Atendendo a que se trata de uma efeméride com grande relevância no contexto social e 

cultural do concelho da Marinha Grande. 
- Numa perspectiva de integrar os museus na programação das comemorações, com o objectivo 

de chamar a comunidade aos museus municipais. 
- Atendendo ao papel social e cultural que os museus devem assumir. 
 
Propõe-se a isenção das taxas de ingresso no Museu do Vidro e no Museu Joaquim Correia, no 
dia 25 de Abril de 2010. 
 
A Câmara analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7.º do Regulamento de 

Taxas da Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a isenção das taxas de 

ingresso no Museu do Vidro e no Museu Joaquim Correia, no dia 25 de Abril de 2010, 

para todos os visitantes, integrada nas comemorações da Revolução do 25 de Abril de 

1974, organizadas pelo Município. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
37 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITA GRATUITA AO MUSEU DO 

VIDRO � GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS 

 
 
148 - Presente o pedido de visita ao Museu do Vidro pelo Grupo Desportivo e Recreativo das 
Figueiras, a realizar no dia 27 de Fevereiro de 2010, para um grupo de cerca de 60 pessoas que 
participarão no Conselho Nacional das Colectividades, para a qual se propõe a isenção de taxas 

de ingresso no Museu do Vidro. 
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- Atendendo a que se trata de um conselho a nível nacional, organizado por uma colectividade 

marinhense; 
- Atendendo a que estarão presentes dirigentes de colectividades de diversos pontos do país; 
- Atendendo a que, deste modo, se trata de uma óptima oportunidade de divulgação do 

concelho da Marinha Grande e do Museu do Vidro, propõe-se que seja concedida a isenção de 

taxas de ingresso a todos os participantes neste conselho. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7, do Capítulo II 

do Regulamento de Taxas da Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a isenção 

de taxas de ingresso no Museu do Vidro, para o Grupo Desportivo e Recreativo das 

Figueiras, no dia 27 de Fevereiro de 2010, para cerca de 60 pessoas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA O CARNAVAL 2010 NA MARINHA 

GRANDE PELO SPORT IMPÉRIO MARINHENSE 
 
 
149 - Presente no sector cultural, ofício com o registo E/15942/2009, do Sport Império 

Marinhense, com sede na Avenida José Gregório, nº 116, Engenho, 2430 -275 Marinha 
Grande, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes à organização do 

Carnaval 2010 que vai decorrer na Marinha Grande nos próximos dias 14 e 16 de Fevereiro. 
 
Esta iniciativa tem como principais objectivos oferecer a toda a população da Marinha Grande 

os festejos Carnavalescos, incentivar a aproximação das escolas à colectividade, dar às crianças 

a oportunidade de brincar no Carnaval, fomentar a participação de grupos de mascarados do 

Concelho e proporcionar a participação de outras associações e colectividades no corso 

carnavalesco.  
 
Trata-se de um evento promovido há muitos anos pelo Sport Império Marinhense que organiza 

o desfile na rua oferecendo a toda a população, uma grande animação e um colorido especial 
nesta quadra carnavalesca. 

 
O apoio financeiro destina-se a comparticipar nas despesas com apresentação dos reis de 

carnaval, fatos para desfile de rua, conjunto musical, apoios aos participantes, prémios para 

concurso, material de animação, propaganda, segurança, som e lanches, num total de 19 

400.00� conforme estimativa orçamental apresentada pela associação. 
 

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

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

2. Se trata de um evento com tradição que envolve toda a população e promove 

o convívio entre diversas gerações;  
3. Se trata de uma iniciativa que fomenta a participação de outras associações e 

colectividades; 
 

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

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 18/02/2010 

Acta n.º 05 

 

 33 

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 2000,00� (dois mil euros) ao 

Sport Império Marinhense, contribuinte nº 501 422 986, para apoio à realização do 

CARNAVAL 2010 na Marinha Grande, cuja verba se enquadra na acção 2010/A/112 do 

PAM. 

 

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

actividade, um relatório da sua execução onde conste: uma breve descrição do evento, com a 

componente financeira (relatório detalhado de receitas e despesas); descrição da programação 

realizada; fotografias e/ou recortes de imprensa alusivas ao evento; cópia dos documentos 

fiscalmente válidos que comprovem a efectiva aplicação das verbas. 
 
b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não atribuição 

de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 
 
Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

39 - APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO REMARINHA 

 
 
150 - Presente ofício e respectivos anexos com a referência E/1985/2010 da CISCO � 
Associação Cultural Juvenil, com sede na Rua Miguel Torga, nº 8, Várzea 2430-521 Marinha 
Grande, contribuinte nº 507 532 295, solicitando apoio financeiro e logístico para a edição do 

REMARINHA - revelações, reafirmações e revisitações da Marinha Grande de 2010 (festival 

de música). 
 
Trata-se de um evento que decorrerá no dia 27 de Fevereiro de 2010 no Edifício da Resinagem, 

com o objectivo de juntar diversos projectos musicais da Marinha Grande num mesmo palco e 
continuar a oferecer anualmente uma edição do evento, o que contribuirá para a divulgação da 

Marinha Grande em termos culturais e mediáticos. 
 
Nos últimos anos o REMARINHA decorreu no Pavilhão 2 do Parque Municipal de Exposições 

e juntou mais de 30 músicos por edição com uma assistência que rondou as 500 pessoas, 

algumas das quais de Lisboa, Coimbra e Leiria, para além da Marinha Grande.  
 
O orçamento da iniciativa ronda os 1650 euros para custear cachet�s de bandas, alimentação, 

som, luz, logística e publicidade, sendo solicitado pela CISCO um apoio financeiro de 700 

euros para ajudar a custear estas despesas. 
 
Solicitam ainda apoio logístico, nomeadamente: 

1. Sistema de grades entre as casas de banho e a sala centro nascente. 
2. Biombos ou outro suporte de vedação visual das traseiras do palco. 
3. Palco REMARINHA e montagem 
4. 16 Módulos 1X1metros dos mais altos que houver. 
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5. Sistemas e terminais eléctricos para as duas salas incluindo a colocação dos cabos, 

interruptores e tomadas eléctricas. 
6. Alcatifa para a sala centro nascente. 
7. Retirar os postes metálicos e tapar buracos na sala centro nascente. 
8. Chaves de acesso aos portões da sala centro nascente e do túnel dos WC Poente. 
9. Limpeza do chão das salas. 

 
A Câmara analisou a proposta e considerando que: 
 
a) O município deve apoiar actividades de interesse municipal de natureza recreativa, social e 

cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho da 

Marinha Grande; 
b) Se trata de uma actividade cultural cujo principal objectivo é juntar diversos projectos 
musicais da Marinha Grande num mesmo palco e continuar a oferecer anualmente uma edição 

do evento, o que contribuirá para a divulgação da Marinha Grande em termos culturais e 
mediáticos; 
c) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural para o município por via dos 

objectivos propostos; 
d) Que se trata de uma iniciativa que envolve dezenas de jovens músicos do concelho e região e 

que potencia a revelação de novos valores na cena musical; 
e) Que atrairá muitos visitantes à Marinha Grande; 
 
Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

apoio logístico e um apoio financeiro no valor de 700,00 � (setecentos euros) à CISCO � 

Associação Cultural Juvenil, contribuinte nº 507 532 295, com sede na Rua Miguel Torga, 

nº 8, Várzea 2430-521 Marinha Grande, para ajudar a custear cachet�s de bandas, 

alimentação, som, luz, logística e publicidade. 

 

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

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

A) Breve descrição da actividade/obra desenvolvida 

B) Recortes de imprensa alusivos à actividade 

C) Fotos da acção/obra 

D) Relatório financeiro da actividade/obra desenvolvida 

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

verbas, tendo em conta o fim  primeiro da deliberação. 

 

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

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

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

à presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/112. 

 

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

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezassete de Fevereiro de dois mil e 
dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 565.585,94 � 
(quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e noventa e quatro 
cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







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

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

unanimidade analisar o seguinte assunto: 

 

 

1. REQ. N.º 187/10 � PC N.º 11/10 � CARLOS ALBERTO FONSECA RODRIGUES 

 

 



 

 

1 - REQ. N.º 187/10 � PC N.º 11/10 � CARLOS ALBERTO FONSECA RODRIGUES 
 
 
152 - Presente pedido de licença para ocupação da via pública com andaimes, por um período 

de 30 dias numa área de 5 m2, para reparação substituição do telhado pelo mesmo material. 
 
Presente parecer dos serviços de fiscalização, referindo não haver inconveniente no solicitado. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir o pedido de ocupação da via pública com andaimes, por um período de 30 dias, 

numa área de 5 m2, devendo ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 

pessoas quer de bens, previstas nos artigos 28.º, 36.º, 38.º e 39.º do Regulamento 

Municipal de Edificações Urbanas e demais legislação conexa. 

 

Informar o requerente que as obras que pretende executar, sendo de conservação nos 

termos do definido na alínea f) do art.º 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, serão isentas de licença, por se 

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

que as mesmas não impliquem modificações das características físicas da edificação 

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

forma dos telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 17:15 

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 

 
 
 

 

 


