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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia quatro 

de Fevereiro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos quatro 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; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

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

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. António Manuel Jesus Ferreira dos Santos não esteve presente por 

se encontrar em serviço, fora do concelho. 
 

Os Srs. Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr.ª Alexandra Dengucho ausentaram-se da 
reunião pelas 18:40 horas, após o período de atendimento ao público, não tendo regressado.  

 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 
deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 

 
 



 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. REQ. N.º 2994/09 � PC N.º 245/09 � SERVIÇO DE FINANÇAS DA MARINHA 

GRANDE 

 

2. REQ. N.º 1306/08 � PC N.º 38/06 � SOLANGE CLÁUDIA FERNANDES 

MORGADO SALVADOR 
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3. REQ. N.º 2360/09 � PC N.º 133/09 � GEBI � GESTÃO DE EMPRESAS E BENS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

4. REQ. N.º 3199/09 � PC N.º 196/03 � ALFREDO & HERCULANO, LDA. 

 

5. REQ. N.º 3309/09 � PC N.º 28/09 � RAÇÕES SELECÇÃO, S.A. 

 

6. REQ. N.º 3275/09 � PC N.º 153/09 � MARIA CARMO CARREIRA FELICIANO 

ANTUNES 

 

7. REQ. N.º 82/10 � PC N.º 73/09 � FRANCISCO SILVA GOMES 

 

8. REQ. N.º 3113/09 � PC N.º 100/08 � MIGUEL ANGELO SIMÕES MATOS 

 

9. REQ. N.º 3028/09 � PC N.º 333/08 � IRMÃOS CAMINHO � CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA. 

 

10. REQ. N.º 3122/09 � PC N.º 33/08 � MARIA RUI SILVA MARQUES 

 

11. REQ. N.º 3123/09 � PC N.º 32/08 � MARIA RUI SILVA MARQUES 

 

12. REQ. N.º 3136/09 � PC N.º 711/06 � MARIA ALICE FELICIA SILVA 

HENRIQUES 

 

13. REQ. N.º 2960/09 � PC N.º 244/08 � ANTÓNIO MANUEL DUARTE GUERRA 

 

14. REQ. N.º 3244/09 � PC N.º 33/06 � NELSON FILIPE RODRIGUES BRANCO 

 

15. REQ. N.º 4834/07 � PC N.º 723/07 � LUÍS LOPES, LDA. 

 

16. REQ. N.º 4835/07 � PC N.º 724/07 � LUÍS LOPES, LDA. 

 

17. REQ. N.º 4727/07 � PC N.º 290/07 � SÉRGIO PAULO BRAZ DUARTE 

 

18. REQ. N.º 3378/05 � PC N.º 160/04 � JOAQUIM CASALEIRO COELHO 

 

19. REQ. N.º 2398/07 � PC N.º 419/07 � EXPOMOLDE � ENGENHARIA E 

CONTROL DE MOLDES, LDA. 

 

20. REQ. N.º 3580/08 � PC N.º 292/08 � ANTÓNIO AGOSTINHO SANTOS 

 

21. REQ. N.º 1739/07 � PC N.º 336/06 � ILÍDIO FERNANDES COSTA 

 

22. REQ. N.º 3750/08 � PC N.º 714/06 � MARIA ISABEL GUERRA FELICIANO 

SOUSA MARTINS 

 

23. 2.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
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24. PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE 

CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS 

 

25. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �MANIA CAFÉ� NA MARINHA GRANDE 

 
26. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �ROSIS PUB� EM S. PEDRO DE MOEL 

 
27. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �+ OPERÁRIO � CLUB AND CAFÉ� NA MARINHA 

GRANDE 

 
28. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � JOSÉ ESPERANÇA 

BARBEIRO 

 
29. RUA DO REPOUSO. 

 

30. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 
31. RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 

 
32. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
33. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINO 

CAMARÁRIO � HORÁCIO FREITAS MARQUES � RESIDENTE NA RUA 

ANTÓNIO LOPES N.º 12, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 

 

34. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS: PRACETA DA LIBERDADE, 

BAIRRO VELHO DO CAMARNAL  

 

35. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �A PARÁBOLA DOS TRÊS ANÉIS�, DE JÚLIA 

GUARDA RIBEIRO. 

 
36. PROPOSTA DE DOAÇÃO AO MUSEU DO VIDRO DE UM CONJUNTO DE 

BENS DOCUMENTAIS POR PARTE DO SR. JOSÉ FARIA GONÇALVES. 

 
37. ACEITAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL E ORTOFOTOCARTOGRAFIA À 

ESCALA 1/2000 (COBERTURA AEROFOTOGRÁFICA) 

 
38. RESUMO DE TESOURARIA 

 

39. ATENDIMENTO PÚBLICO 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 Antes do início da reunião o Sr. Presidente deu a conhecer a todos os membros do 

executivo o conteúdo dos seguintes requerimentos, enviados pelo Deputado do P.S., Dr. 
João Paulo Pedrosa, os quais se dão por reproduzidos e se anexam: 

 
 Pergunta feita ao Governo pelo Grupo Parlamentar do P.S., referente à criação de USF 

(Unidade de Saúde Familiar) no concelho da Marinha Grande (Anexo 1); 
 

 Pergunta feita ao Governo pelo Grupo Parlamentar do P.S., referente à situação do 
nemátodo da madeira do pinheiro no distrito de Leiria (Anexo 2). 

 
 
 O Sr. Presidente informou ainda que hoje mesmo esteve na Câmara o Sr. Presidente da 

Autoridade Florestal Nacional, Sr. Eng.º Amândio Torres, acompanhado dos Srs. Eng.ºs 

José Neiva, Rosmaninho e Viriato, tendo sido abordados os seguintes assuntos: 
 

 Criação do Museu da Floresta -  foi-lhes apresentado um modelo, que ficaram de 
estudar, para se poderem pronunciar em nova reunião, agendada para o dia 19/02/2010; 

 
 Reparação da Estrada da Formosa, na ligação da Atlântica ao Pilado; 

 
 Ligação da Ponte Nova e Canto do Ribeiro � deslizamento de terras com abatimento de 

piso; 
 

 Criação de circuitos pedestres para S. Pedro, com vista a desenvolver o turismo de 

saúde � esta proposta foi bem aceite, pelo que vão indicar, na próxima reunião, os dois 

técnicos que irão colaborar com a Dr.ª Catarina Carvalho e com a Dr.ª Sónia Guerra na 

implementação destes circuitos pedestres e do Museu da Floresta. 
 
 
 O Sr. Presidente pediu a colaboração do seu antecessor, no sentido de esclarecer quais as 

condições das candidaturas aprovadas no âmbito das parcerias para a regeneração urbana, 

designadamente a da EPAMG. A referida escola diz que está interessada nas obras mas 

não tem dinheiro, e que teria havido uma conversa relativa à possibilidade de a EPAMG 

aceder a uma candidatura para se financiar. 
 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho esclareceu, fornecendo toda a informação de que 

dispõe e que remonta à altura em que era Presidente da Câmara.  
 
 
 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de dois assuntos não incluídos na ordem 

do dia, que identificou, o que foi por todos aceite, tendo em conta a urgência de deliberação 

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

dia. 
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1 - REQ. N.º 2994/09 � PC N.º 245/09 � SERVIÇO DE FINANÇAS DA MARINHA 

GRANDE 
 
 
73 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Alteração de um Estabelecimento de 

Serviços existente, a levar a efeito pela Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos da 

Direcção-Geral dos Impostos, numa fracção de rés-do-chão, de um edifício situado na Rua das 

Portas Verdes, Freguesia da Marinha Grande, onde se encontram actualmente instalados os 
Serviços de Finanças da Marinha Grande.   
 
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 a redacção que lhe foi conferida 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 da referida obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente, que as alterações propostas às partes comuns do 

prédio, no pressuposto da sua constituição em regime de propriedade horizontal, visto 

não se encontrar anexo ao processo Certidão do Registo Predial, nem ser feita qualquer 

indicação relativa à fracção em apreço, carecem de prévia autorização de uma maioria 

representativa de 2/3 do valor total do prédio, expressa em Assembleia de Condóminos, 

nos termos do n.º 3 do artigo 1422.º do Código Civil. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - REQ. N.º 1306/08 � PC N.º 38/06 � SOLANGE CLÁUDIA FERNANDES MORGADO 

SALVADOR 

 
 
74 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de Construção de Edifício 

Habitacional, a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua 1.º de Dezembro, lugar da 

Machinha, Freguesia da Moita. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

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

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

de arquitectura ficará condicionado ao cumprimento das demais normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Regulamento Municipal das Edificações 

Urbanas, Regulamento Geral das Edificações Urbanas e Regulamento de Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, no caso de não se encontrar em 

funcionamento a rede de drenagem de águas residuais domésticas existente na Rua 1.º de 

Dezembro, à data da apresentação de eventual pedido de licenciamento, deverá ser 
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prevista a construção de fossa estanque em área de logradouro comum do prédio, 

dimensionada para um despejo periódico, sendo esta uma solução provisória, até que o 

referido colector público entre em funcionamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
3 - REQ. N.º 2360/09 � PC N.º 133/09 � GEBI � GESTÃO DE EMPRESAS E BENS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
 
 
Processo retirado da ordem do dia para emissão de parecer jurídico. 
 
 
4 - REQ. N.º 3199/09 � PC N.º 196/03 � ALFREDO & HERCULANO, LDA. 
 

 

75 - Presente Processo de Licenciamento referente a Construção de Edifício Habitacional e 

Comercial, levado a efeito na Rua da Azambuja, Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi 
atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 101/06, de 10/07. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, relativo a 

alterações ao edifício habitacional e comercial e sujeição do prédio ao regime de propriedade 

horizontal. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem preenchidos os requisitos 

legais necessários à emissão de certidão relativa à sujeição do prédio ao regime de Propriedade 
Horizontal bem como à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações requeridas, bem como mandar emitir a certidão 

relativa à sujeição do prédio ao regime de Propriedade Horizontal, nos termos da 

informação técnica anexa, com os seguintes condicionalismos: 

1. Pagamento da comparticipação relativa à obra de execução dos passeios e gares de 

estacionamento, no valor de 3.315,50 � (três mil trezentos e quinze euros e cinquenta 

cêntimos), pelo facto da Câmara ter realizado aqueles trabalhos, no âmbito da 

empreitada �Beneficiação da Rua da Azambuja�, em substituição do requerente, 

conforme havia sido acordado com o mesmo; 

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

consequência da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 3309/09 � PC N.º 28/09 � RAÇÕES SELECÇÃO, S.A. 
 
 
76 - Presente Processo de Obras n.º 1087/01, em nome de PREDIGRANDE � IMÓVEIS, 

LDA., relativo a construção de edifício destinado a armazéns, comércio e serviços, situado na 

Rua de Leiria, n.º 233, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 11/04/2002, 
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31/07/2002, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção n.º 704/02, de 

21/10/2002, averbado para o n.º 352/06, em 28/11/2006, com as alterações aprovadas em 

28/06/2007 e 29/11/2007, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção n.º 

346/07, de 13/12/2007 e alterações aprovadas em 10/07/2008, a que correspondeu a emissão do 

alvará de licença de construção n.º 161/08, de 15/07/2008 e a emissão de licença de utilização 

n.º 73/08, de 16/07/2008. 
 
Presente Processo de Licenciamento da instalação de estabelecimento de comércio de 

alimentos, animais, sementes, produtos agrícolas e animais de companhia, na fracção �C� do 

edifício. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou aprovação do projecto de licenciamento de 

estabelecimento de comércio de alimentos, animais, sementes, produtos agrícolas e 

animais de companhia, com o condicionalismo dar cumprimento aos aspectos referidos 

nas observações constantes dos pareceres das entidades consultadas, cujo teor se 

transcreve: 

 
Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral II: 
�- Devem ser respeitados todos os normativos legais, para a actividade requerida, nomeadamente, o 

DL n.º 243/86, de 20 de Agosto, Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, Capítulo III do DL n.º 315/03, de 

17 de Dezembro; 

- Deve ainda ser salvaguardada a ventilação em todo o estabelecimento, através de meios que 

assegurem a renovação forçada do ar, evitando correntes ou arrefecimentos bruscos, prejudiciais. O 

caudal médio de ar fresco e puro a ser admitido na atmosfera de trabalho é de 30m3 por hora e por 

trabalhador, sendo que os dispositivos de renovação de ar devem ser silenciosos.� 
 
Gabinete Veterinário Municipal: 
�1. As condições de alojamento/manutenção das espécies animais a comercializar devem cumprir com 

o estipulado no Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelo D.L. n.º 315/2003, de 17 de Dezembro. 

2. 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 e condições e disposições para o 

registo e aprovação dos estabelecimentos. 

3. 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). 

4. Condições mínimas para retalhistas do sector da alimentação animal emanadas pela Direcção-Geral 

de Veterinária (em anexo)�. 
 
Mais deliberou informar a firma requerente que, nos termos do disposto no artigo 12.º, do 

Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, concluída a obra e equipado o estabelecimento 

em condições de iniciar o seu funcionamento, deve apresentar requerimento a solicitar 

licença de utilização, sendo, a concessão da mesma, precedida de vistoria. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 3275/09 � PC N.º 153/09 � MARIA CARMO CARREIRA FELICIANO 

ANTUNES 
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77 - Presente Processo de Obras n.º 3287/68, referente a construção de moradia unifamiliar e 

loja, na Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 26/11/1968, a que 
correspondeu a emissão do alvará de licença de construção n.º 785, de 30/11/1968, 

correspondente ao processo de licença de utilização com o n.º 45/69; 
 
Presente Processo de Obras n.º 1188/72, referente a construção de sala anexa ao 

estabelecimento, aprovado em 12/12/1972, a que correspondeu a emissão do alvará de licença 

de construção n.º 90, de 29/01/1973; 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a alterações e ampliação de edifício de habitação e 

comércio, para instalação de estabelecimento de restauração e bebidas, situado na Rua de 

Leiria, n.º 147, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande; 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas 

a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de 

arquitectura referente a alterações e ampliação de edifício de habitação e comércio, para 

instalação de estabelecimento de restauração e bebidas com os seguintes 

condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

disposto no n.º 4 do 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, incluindo o 

Projecto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, devidamente aprovado pela 

ANPC, elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro; 

2. Apresentação, em igual período, de peças desenhadas relativas às construções anexas 

existentes na parte posterior da parcela, identificadas na planta de implantação como 

anexos e garagem; 

3. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer emitido pelo Delegado de Saúde do 

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

Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27 de Novembro; 

2. O estabelecimento deve ser dotado, de equipamentos que permitam assegurar, a separação de 

resíduos na origem de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras; 

3. Junto às entradas do estabelecimento, devem ser colocados sistemas eficazes que impeçam a 

entrada e permanência de insectos; 

4. O sistema de climatização deve ser regulado no sentido de estabilizar a temperatura média do 

ambiente a cerca de 22ºC, admitindo-se uma variação negativa ou positiva de 3ºC, devendo o 

equipamento manter-se em bom estado de higiene e conservação; 

5. Nos lavatórios das instalações sanitárias do pessoal, o sistema de accionamento de água deve 

ser não manual.� 

 

Mais deliberou informar a requerente que após emissão da autorização de utilização e 

antes do início da actividade, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 11.º, do Decreto-

Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho, deverá apresentar Declaração Prévia junto da Câmara 

Municipal, com conhecimento à Direcção-Geral das Actividades Económicas, de acordo 

com o modelo publicado em Anexo à Portaria n.º 573/2007, de 17 de Julho; 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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7 - REQ. N.º 82/10 � PC N.º 73/09 � FRANCISCO SILVA GOMES 
 
 
78 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua Álvaro Cunhal, Casal 
Galego, Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09; 

2. Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra; 

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

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

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

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

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 3113/09 � PC N.º 100/08 � MIGUEL ANGELO SIMÕES MATOS 
 
 
79 - Presente processo de licenciamento referente à construção de edifício de habitação 

unifamiliar, anexos e muros de vedação, levado a efeito na Rua dos Pinheiros, lugar de 

Pedrulheira, freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuído o alvará de construção n.º 

251/08, emitido em 11 de Dezembro.  
 
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, de termo de 

responsabilidade subscrito pelo técnico director de obra, face às pontuais alterações 
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estruturais introduzidas em obra ao projecto de estabilidade licenciado, que ateste o 

cumprimento integral de todas as normas legais e regulamentares aplicáveis.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
9 - REQ. N.º 3028/09 � PC N.º 333/08 � IRMÃOS CAMINHO � CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA. 
 
 
80 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano, localizado na Escoura, Freguesia da 

Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do 
Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 

22/04/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/09. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem os projectos de especialidades 

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

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

condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente um passeio que deverá apresentar, 

ao longo da totalidade da frente do prédio, uma largura mínima de 2,25m, devendo 

considerar-se a implantação do respectivo lancil, ao longo da Travessa das 

Madressilvas, segundo um plano marginal distanciado 3,00m ao eixo dessa via. Á 

semelhança de situações existentes na proximidade, o passeio deverá ser revestido a 

lajetas de betão rectangulares e o lancil igualmente em betão, devendo solicitar 

previamente aos serviços respectivos desta Câmara Municipal, o respectivo 

alinhamento.  

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 

06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09, e 

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

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

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

sendo que o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra se torna 

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

autorização de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 3122/09 � PC N.º 33/08 � MARIA RUI SILVA MARQUES 
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81 - Presente Processo de Licenciamento referente à Alteração de Estabelecimento de Bebidas 

e de Comércio a Retalho não especializado, localizado na Rua Sociedade Amigos de S. Pedro, 

em S. Pedro de Moel, Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 
Construção n.º 113/09, de 18/05. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Especialidades anteriormente 

aprovados (Telas Finais), devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus 

autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem os referidos 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 de alterações. 

 

Mais deliberou, informar o requerente que deverá dar particular atenção aos seguintes 

aspectos: 

1. O estabelecimento deverá cumprir o preceituado na legislação em vigor sobre o ruído; 

2. A instalação de aparelhos de ar condicionado ou outros na fachada do prédio ou partes 

comuns do edifício, deverá ser do conhecimento do condomínio do mesmo, visto este 

tipo de equipamentos suscitarem geralmente reclamações por parte dos condóminos 

das fracções habitacionais onde se integram este tipo de estabelecimentos; 

3. A instalação do estabelecimento de bebidas está sujeita ao regime definido pelo 

Decreto-lei n.º 234/2007 de 19 de Junho, nomeadamente no que se refere à necessidade 

de apresentação de declaração prévia da instalação do estabelecimento de bebidas, nos 

termos do Anexo da Portaria n.º 573/2007 de 17 de Julho, aquando do inicio da 

laboração. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 3123/09 � PC N.º 32/08 � MARIA RUI SILVA MARQUES 
 
 
82 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração de Estabelecimento de Panificação 

e Pastelaria, localizado na Rua Duquesa de Caminha, em S. Pedro de Moel, Freguesia da 
Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 12/02/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/06. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem os projectos de especialidades 
apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos de especialidades. 

 
Mais deliberou, informar o requerente que deverá dar particular atenção aos seguintes 

aspectos: 

1. A conduta de evacuação de fumos e cheiros deverá ser construída em material 

incombustível e conduzir directamente ao exterior, de forma a evitar incómodos a 

terceiros, de acordo com os regulamentos em vigor; 

2. O estabelecimento deverá cumprir o preceituado na legislação em vigor sobre o ruído; 

3. A instalação de aparelhos de ar condicionado ou outros na fachada do prédio ou partes 

comuns do edifício, deverá ser do conhecimento do condomínio do mesmo, visto este 

tipo de equipamentos suscitarem geralmente reclamações por parte dos condóminos 

das fracções habitacionais onde se integram este tipo de estabelecimentos; 

4. A instalação do estabelecimento de panificação e pastelaria está sujeito ao regime do 

exercício da actividade industrial definido pelo Decreto-lei n.º 183/2007 de 9 de Maio, 

nomeadamente no que se refere à necessidade de apresentação de declaração prévia da 

instalação do estabelecimento industrial, nos termos do Anexo II da Portaria n.º 

584/2007 de 9 de Maio, aquando do inicio da laboração. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 3136/09 � PC N.º 711/06 � MARIA ALICE FELICIA SILVA HENRIQUES 
 
 
83 - Presente pedido de licenciamento referente à instalação de um Estabelecimento de 

Comércio a Retalho (�Frutaria Alicita�), a levar a efeito numa fracção de um edifício, 

constituído em regime de propriedade horizontal (Loja B), localizado na Rua das Portas 

Verdes, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do 
Território, datado de 05/02/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/06. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem os projectos de especialidades 
apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos de especialidades. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 2960/09 � PC N.º 244/08 � ANTÓNIO MANUEL DUARTE GUERRA 
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84 - Presente pedido de licenciamento referente à adaptação de uma edificação existente a 

Centro de Enfermagem, localizada na Rua dos Outeirinhos, Freguesia da Marinha Grande, 
dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por despacho do vereador do Pelouro do 
Urbanismo, paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 10/03/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/09. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem os projectos de especialidades 
apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos, com o condicionalismo da 

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

consequência da realização execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

14 - REQ. N.º 3244/09 � PC N.º 33/06 � NELSON FILIPE RODRIGUES BRANCO 

 

85 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, 

Anexo e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio rústico, localizado na Comeira, 

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

300/07, de 25/10. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, aprovado 

por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 29/04/2009, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 157/09, de 24/08. 
 
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 16/12, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta 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 de alterações. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
15 - REQ. N.º 4834/07 � PC N.º 723/07 � LUÍS LOPES, LDA. 
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86 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, a 

levar a efeito num prédio rústico localizado no Beco da Rua dos Poços, Lameira da Embra, 

Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a ausência de infra-estruturas no 
arruamento confinantes, necessárias à execução da referida pretensão. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, 

designadamente por ausência de arruamento com perfil adequado (via sem qualificação 

urbana), 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 

100º e 101º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1060/09, de 01/07, sem 

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

motivaram o indeferimento da pretensão.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 4835/07 � PC N.º 724/07 � LUÍS LOPES, LDA. 
 
 
87 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, a 

levar a efeito num prédio rústico localizado no Beco da Rua dos Poços, Lameira da Embra, 

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a ausência de infra-estruturas no 
arruamento confinantes, necessárias à execução da referida pretensão. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 

24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

de 04/06, designadamente por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o n.º 8 do artigo 5.º 

do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, por a proposta de 

edificação exceder o índice de construção bruto de 0,6 definido para o local; 

2. Ausência de arruamento com perfil adequado (via sem qualificação urbana), 

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 

100º e 101º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1013/09, de 25/06, sem 

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

motivaram o indeferimento da pretensão.  
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
17 - REQ. N.º 4727/07 � PC N.º 290/07 � SÉRGIO PAULO BRAZ DUARTE 
 
 
88 - Presente pedido de licenciamento referente à Legalização de Alterações numa Moradia 

Unifamiliar existente, localizada na Rua da Junqueirinha, Casal d�Anja, Freguesia da Vieira de 

Leiria. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente ao propor alterações em vãos 

existentes, sem que seja verificada a conformidade do ponto 7 do art. 16.º do Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21/12. 
 
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 artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

04/06, designadamente por propor alterações em vãos existentes, sem que seja verificada a 

conformidade do ponto 7 do art. 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21/12.  

 

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

100º e 101º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1693/09, de 21/10, sem 

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

motivaram o indeferimento da pretensão.  

 

Mais deliberou remeter o processo ao Gabinete de Apoio Jurídico para análise e 

enquadramento do procedimento sancionatório aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
18 - REQ. N.º 3378/05 � PC N.º 160/04 � JOAQUIM CASALEIRO COELHO 
 
 
89 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Garagem, a levar a efeito 

num prédio urbano (Lote n.º 1) de um Loteamento Urbano, localizada na Rua das Acácias, 

Freguesia da Vieira de Leiria. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com as 

condições impostas no licenciamento da respectiva operação de loteamento, designadamente ao 

propor a construção de garagem sob uma área total de 257,50m2, em desconformidade com a 

área de 112m2, consagrada para o Lote n.º 1, conferida pelo Alvará de Loteamento n.º 19/81 

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

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto no n.º 3 artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, 

designadamente por propor a construção de garagem em área de prédio superior à área 
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conferida para o Lote n.º1, verificando-se assim a desconformidade com as condições 

impostas no licenciamento da operação de loteamento, patentes no Alvará de Loteamento 

n.º 19/81, em vigor. 

 

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

100º e 101º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1725/09, de 29/10, sem 

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

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Mais deliberou remeter o processo aos serviços de Fiscalização para informarem e 

documentarem fotograficamente o local objecto da pretensão em análise. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 2398/07 � PC N.º 419/07 � EXPOMOLDE � ENGENHARIA E CONTROL 

DE MOLDES, LDA. 
 
 
Processo retirado da ordem do dia, uma vez que entretanto o requerente veio pedir o seu 
arquivamento. 
 
 
20 - REQ. N.º 3580/08 � PC N.º 292/08 � ANTÓNIO AGOSTINHO SANTOS 
 
 
Processo retirado da ordem do dia, para melhor esclarecimento técnico. 
 
 

21 - REQ. N.º 1739/07 � PC N.º 336/06 � ILÍDIO FERNANDES COSTA 

 

90 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional e Muros 

de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano, localizado no lugar da Cerca, Freguesia da 

Vieira de Leiria. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a deficiente instrução do pedido, 

nomeadamente: 
 �� 

1. O projecto de arruamento apresentado deverá contemplar drenagem de águas residuais domésticas 

e pluviais, rede de gás em zona de passeio e iluminação pública; 

2. A rede de abastecimento de águas deve contemplar as condutas em tubagem PEAD MRS100 PN10 

com acessórios para PEAD electro-soldáveis, os ramais em PEAD com acessórios e válvula de 

ramal em poliacetal e tomada em carga dos ramais electro-soldáveis; 

3. Os projectos das especialidades referidos devem incluir respectivas memórias descritivas, 

estimativas orçamentais das obras de urbanização e caderno de encargos; 

4. O projecto de arruamento deverá ser corrigido de acordo com a informação dos serviços da DATL 

que se transcreve:  

�O projecto de arruamento apresentado pelo requerente não dá resposta ao solicitado, visto que 

compromete as dimensões de arruamentos estipuladas na portaria n.º 1136/2001, de 25 de 
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Setembro, ou seja não garante uma faixa de rodagem de 6,5 m mais passeios de 1,6 m de ambos os 

lados. O requerente deverá garantir a execução da totalidade do arruamento com essas dimensões, 

sendo que deve igualmente garantir o alargamento nos terrenos confinantes.� 

Mais se informa que devem ser rectificados os seguintes elementos do mapa de medições e 

orçamentos: 

1.  No artigo 2.6 - o lancil a aplicar entre a faixa de rodagem e o passeio deve ser lancil de betão de 

0,13x0,25m. 

2. No artigo 3.2 - o lancil a aplicar entre o estacionamento e o passeio deve ser lancil de betão de 

0,13x0,25m. 

3. Os artigos 2.2, 2.3 e 2.4, assim como os artigos 4.2 e 4.3 têm preços unitários muito inferiores 

aos valores actuais de mercado. 

4. A planta de pormenores n.º 06 define determinada estrutura de pavimentos no passeio, 

estacionamento e faixa de rodagem que se verifica ser diferente da estrutura de pavimentos 

apresentada no mapa de medições e orçamento. Havendo falhas no mapa de medições e 

orçamentos, o mesmo deve ser alterado.� 

�� 

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

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

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

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

mencionados no Ofício n.
os

 301/09, de 23/02. 

 

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 1773/09, de 16/11, sem 

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

motivaram o objecto do procedimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - REQ. N.º 3750/08 � PC N.º 714/06 � MARIA ISABEL GUERRA FELICIANO 

SOUSA MARTINS 
 

 

91 - Presente pedido de licenciamento referente à Reconstrução e Ampliação de Armazém 

destinado a Bar e Recinto Desportivo, localizado na Rua Jornal da Marinha Grande, Embra, 
Freguesia da Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 06/09/2007. 
 
Presentes Projectos de Especialidades, dispondo de informações técnicas dos serviços, 

referindo a desconformidade dos mesmos com normas legais e regulamentares aplicáveis, bem 

como a deficiente instrução do pedido, nomeadamente: 
 �� 

1. Relativamente à rede predial de distribuição de água: 

a) Pela gráfica com a localização do contador, conforme o disposto na alínea c) do ponto 2 do art. 

107.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23/08; 

b) Peça gráfica com traçado da rede de distribuição de águas de forma perceptível, respectivos 

acessórios e diâmetros; 

c) Tabela de dimensionamento corrigida conforme o estabelecido na alínea b) do ponto 1 do art. 

94.º, do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23/08, relativamente à velocidade máxima 

permitida. 
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2. Relativamente à rede predial de drenagem de águas residuais domésticas: 

a) Prever tubos de ventilação, devido à inexistência de tubos de queda, conforme exigido na alínea 

d) do ponto 2 do art. 241.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23/08; 

b) Deve localizar nas peças desenhadas a localização de sifões, de acordo com o estabelecido no 

art. 253.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23/08; 

c) Deve extinguir a fossa séptica e proceder a ligação à rede pública existente de águas residuais 

domésticas; 

d) Apresentar perfil, que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à 

caixa de ramal de ligação (inclusive). 

3. Deve ser entregue projecto da rede de gás visado por entidade competente, previsto no ponto 1 do 

art. 1.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 Dezembro. 

4. A declaração de isenção do projecto de comportamento térmico, não apresenta justificação com 

base regulamentar válida, pelo que deve reformular o pedido com base regulamentar válida ou 

apresentar projecto de comportamento térmico. 

5. Apresentar os elementos solicitados nas alíneas b) e c) do ponto 1 do Ofício n.º 1907/07, de 24/09.  

�� 

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

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

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

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

mencionados no Ofício n.
os

 221/09, de 11/02. 

 

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 1653/09, de 13/10, sem 

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

motivaram o objecto do procedimento. 

 

Mais deliberou remeter o processo aos serviços de Fiscalização para informarem e 

documentarem fotograficamente o local objecto da pretensão em análise. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - 2.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
92 - Presente proposta da 2ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, acompanhada 

de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
2ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 34.685,63 euros nos reforços 

e de 34.685,63 euros nas anulações; 
2ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 5,00 euros nos 
reforços e de 5,00 euros nas anulações.  
2ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 8.560,50 euros nos 
reforços e de 28.560,50 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

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

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

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 2ª 
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Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

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

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

 

 

24 - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE 

CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS 
 
 
93 - O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de 

Setembro, é uma entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de 
Contas, e desenvolve uma actividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da 

corrupção e infracções conexas. 
 
No âmbito da sua actividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de Julho de 2009, 

sobre �Planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas�, nos termos da qual �Os 

órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja 

qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão de riscos e 

infracções conexas.� 
 
Tais planos devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 
 

1. Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e 

infracções conexas; 
2. Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adoptadas que 

previnam a sua ocorrência (por exemplo, mecanismos de controlo interno, segregação 

de funções, definição prévia de critérios gerais e abstractos, designadamente na 

concessão de benefícios públicos e no recurso a especialistas externos, nomeação de 

júris diferenciados para cada concurso, programação de acções de formação adequada, 

etc.); 
3. Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a 

direcção do órgão dirigente máximo; 
4. Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano. 

 
Tal Recomendação surge na sequência da deliberação de 4 de Março de 2009 em que o CPC 

deliberou, através da aplicação de um questionário aos Serviços e Organismos da 

Administração Central, Regional e Local, directa ou indirecta, incluindo o sector empresarial 

local, proceder ao levantamento dos riscos de corrupção e infracções conexas nas áreas da 

contratação pública e da concessão de benefícios públicos. 
 
Tendo em atenção as considerações antecedentes, a Câmara Municipal da Marinha Grande está 

consciente de que a corrupção e os riscos conexos são um sério obstáculo ao normal 

funcionamento das instituições, designadamente porque tal pode revelar-se como uma ameaça à 

democracia, porque pode prejudicar a seriedade das relações entre a Administração Pública e os 

Cidadãos e é naturalmente um obstáculo ao desejável desenvolvimento das economias e ao 

normal funcionamento dos mercados. 
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Assim, a Câmara Municipal delibera, no cumprimento do preceituado na alínea a) do nº 7 do 

artigo 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, aprovar o PLANO DE 

PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E 

INFRACÇÕES CONEXAS, de acordo com a seguinte estrutura: 
 

0. Exposição dos motivos; 

I. Atribuições da Câmara Municipal da Marinha Grande; 

II. Compromisso ético; 

III. Organigrama dos Serviços Municipais; 

IV.    Identificação dos responsáveis das unidades orgânicas; 

V. Identificação dos riscos de corrupção e infracções conexas, da qualificação da 

frequência dos riscos e das medidas preventivas; 

VI.   Mecanismos de aferição, controlo e monitorização da aplicação das medidas 

preventivas;  

VII. Entrada em vigor; 

VIII. Publicitação. 

 
deliberando enviar tal Plano ao Conselho de Prevenção da Corrupção a funcionar junto do 

Tribunal de Contas.  
 
Mais delibera constituir de imediato uma equipa de técnicos para trabalhar na monitorização e 

melhoria do plano agora aprovado, com a seguinte composição: 
 
 - Drª Lina Frazão (Divisão de Recursos Humanos) 
 - Drª Sandra Paiva (Divisão Financeira) 
 - Dr. Miguel Crespo (Gabinete Jurídico), 
 
Esta equipa deverá apresentar até ao final do mês de Junho de 2010 um relatório acerca da 

efectiva aplicação das medidas propostas para diminuição dos riscos identificados, bem como 

uma proposta de melhoria do Plano de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas. 
 

ANEXO 3: PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE 

CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 



 

 

A reunião foi interrompida nesta altura, para atendimento ao público. 
 

 



 

ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

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

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pública, a partir 
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das 17,30 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados), tendo sido atendidos os seguintes munícipes: 

 
 

1 � Sr. Ricardo Lisboa, residente na Rua António Vitorino, n.º 20, Praia da Vieira, que em seu 

nome e no de outros proprietários, pretende saber qual o andamento do processo relativo à 

viabilidade de construção nas Eirinhas � Talhões, Praia da Vieira.  
Os munícipes já apresentaram este assunto em anteriores reuniões públicas, nos anos de 2008 e 
2009, contudo pretendem saber qual a abordagem que o actual executivo faz ao assunto. 
O Sr. Ricardo Lisboa fez um breve resumo das diligências que têm sido efectuadas ao longo 

destes dois anos, concluindo que só com a desafectação dos terrenos das zonas de REN e RAN 

é que será possível a construção nas Eirinhas e Palhão, o que só se verificará com a alteração 

dos instrumentos de gestão territorial. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente respondeu, informando que tudo o que existe é clandestino e 

tudo o que for feito vai prejudicar a urbanização do local em termos de futuras infraestruturas, 

já para não falar da má imagem que transmite. Assim, apelou a todos os presentes para que de 
uma vez por todas acabem com as construções clandestinas, chamando contudo a atenção de 

que também não deverão alimentar falsas expectativas, uma vez que nem todos os terrenos vão 

poder ser desafectados, pois há que garantir zonas de protecção das linhas de água, 

designadamente de protecção do rio. 
Neste momento é necessário que a Câmara Municipal delibere se aceita a propostas da empresa 

que vai executar os Planos, e que já foi apresentada em Junho de 2009. 
 
O Sr. Ricardo Lisboa referiu uma vez mais que o motivo da sua vinda a este atendimento foi 
aferir a sensibilidade do executivo em relação a este assunto para poder transmitir às pessoas 

interessadas. Aproveitou para convidar o executivo a estar presente numa reunião que 

pretendem fazer na Praia da Vieira, ainda em data a marcar. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho interveio para fazer uma retrospectiva acerca da sua 
intervenção no processo enquanto Presidente da Câmara, tal como consta das actas dos 

atendimentos anteriores, referindo que a cartografia ainda não foi entregue, que houve 

realmente mudança no executivo, contudo entende que a revisão do PDM deverá avançar 

quando estiverem reunidas as seguintes condições: 
- PROT � Plano Regional de Ordenamento Territorial aprovado 
- elementos cartográficos disponíveis. 
 

O Sr. Vereador Paulo Vicente referiu que a Câmara Municipal pode tomar uma decisão sobre 

se avança ou não com os PU�s de Vieira de Leiria e S. Pedro de Moel. Nesse sentido vai ser 
pedida aos serviços uma proposta para saber que se pode avançar com a adjudicação e 

aprovação dos PU�s em segurança, mesmo sem a revisão do PDM e ter a certeza de que as 

áreas são efectivamente desafectadas da REN e RAN. Depois há que avançar, mas tendo 

sempre em conta os recursos de que a Câmara dispõe. 
 

O Sr. Ricardo Lisboa deu por terminada a sua intervenção, referindo que vai fazer chegar à 

Câmara a data da reunião dos moradores. 
 
O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, garantindo-lhes que, desde que os serviços 

informem não haver problemas com o avanço dos PU�s, poderão ter a certeza de que o assunto 

avança. 
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2 � Sr. José Esteves, representante da firma J.L.E., que pretende saber o que é que a actual 

Câmara pensa fazer na cidade relativamente a segurança, roubos e vandalismo. Disse ter um 

grande historial no Tribunal, na P.S.P., nas antigas instalações da Manuel Pereira Roldão e no 

escritório da Estação. Referiu que colabora com a indústria vidreira a nível nacional e 

internacional e também na área dos plásticos. Tem chamado a atenção às autoridades 

competentes e estas nada têm feito. Referiu ainda que já tem um armazém na Cruz da Areia 

para fugir à Marinha Grande, onde já trabalha há cerca de 40 anos. 
 
Pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vereador Paulo Vicente foi esclarecido que o assunto 
abordado preocupa o executivo municipal, que tem estado no terreno e tem denunciando as 
situações junto das autoridades competentes, que se encontram a investigar, pelo que de 
momento não é possível avançar com mais informações. 
 

O Sr. José Esteves chamou ainda a atenção para a necessidade de haver apoio aos utilizadores 

do transporte ferroviário, nomeadamente a existência de um telefone, de indicação relativa à 

distância da estação à cidade e os meios de transporte urbanos que podem servir estes utentes. 
 
O Sr. Presidente respondeu que vai tentar contactar a REFER no sentido de saber o que pode 
ser feito com vista à introdução destas melhorias. 
 
 
3 � Sr. Eng.º Carlos Logrado, residente na Marinha Grande, que pretende abordar alguns 
assuntos que, em sua opinião, são do interesse de todos, como seja a designação da nova 

administração da TUMG e os custos que vai acarretar.  
 
Antes de entrar nesse assunto, o munícipe começou por referir que a informação deve chegar 

aos munícipes de forma sistemática, continuada e atempada, e não depois de tomadas as 

decisões, pois só deste modo se pode facilitar a participação de todos na coisa pública. A uma 

pergunta deverá seguir-se uma resposta, mas não se deverá ficar por aqui, o executivo deve 

antecipar os problemas. Para tal deverá ter um plano preventivo de acção, o que não se verifica 

com este executivo tal como não se verificou com os anteriores. Assim e para atenuar estes 

problemas, é preciso envolver os munícipes, a todos os níveis, fomentando o diálogo, como é 

por exemplo o caso de atender os munícipes com prévia inscrição com oito dias de 
antecedência. Entende também que as reuniões se deveriam realizar à porta aberta, coma 

participação do público, rotativamente pelas colectividades, salvo para a tomada de decisões 

confidenciais. 
Disse que vai continuar a intervir publicamente na tentativa de obter informações da parte da 

Câmara, não para si pessoalmente, mas para que as informações cheguem às pessoas de forma 
fidedigna, tendo sugerido a utilização do site da Câmara Municipal para esclarecimento dos 

munícipes. 
 
De seguida fez entrega de uma carta dirigida ao Sr. Presidente da Câmara, na qual apresenta 

uma proposta para a TUMG, tendo solicitado a sua leitura na reunião e que seja anexada à 

respectiva acta. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Dengucho leu a referida carta, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa à presente acta (Anexo 7).   
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Depois de terminado o atendimento ao público a reunião foi retomada, pelas 18:40 horas, com 
a continuação da discussão e votação dos assuntos que constituem a ordem do dia. 
 
Os Srs. Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr.ª Alexandra Dengucho ausentaram-se da reunião 

nesta altura, não tendo regressado.  
 
 



 

 

 

25 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �MANIA CAFÉ� NA MARINHA GRANDE 

 
 
94 - Presente informação nº 03/AF/2010 de 26-01-2010, da Secção de Taxas e Licenças que se 

passa a transcrever: 
 
� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 25 de Janeiro de 2010, um requerimento em nome de 

�Mania Café�, no qual solicita autorização para alargamento de horário de funcionamento a 

titulo excepcional, nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2010, das 2:00h às 3:00h para 

comemoração do aniversário do bar. 

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

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

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

 

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

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

uma pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

 

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

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

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

� 
Atendendo a que: 

 este pedido é para datas específicas e excepcionais; 

 a dinamização da economia no Concelho depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 o estabelecimento tem licença de utilização; 

 

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

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

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

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

horário de funcionamento do estabelecimento �Mania Café�, a titulo excepcional, nos dias 

20 e 21 de Fevereiro de 2010, das 2:00h às 3:00h para comemoração do aniversário do 

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

1 do citado Regulamento forem favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �ROSIS PUB� EM S. PEDRO DE MOEL 

 
 
95 - Presente informação nº 05/AF/2010 de 27-01-2010, da Secção de Taxas e Licenças que se 

passa a transcrever: 
 

� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 27 de Janeiro de 2010, um requerimento em nome de 

Isabel Maria Marques Lemos, na qualidade de entidade exploradora do estabelecimento Rosis 

Pub, sito na Praia de S. Pedro de Moel, no qual solicita autorização para alargamento de 

horário de funcionamento a titulo excepcional, nos dias 5, 12,13,14,15 e 16 de Fevereiro de 

2010, das 2:00h às 4:00h para comemoração do Carnaval. 

� 

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

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

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

 

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

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

uma pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

 

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

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

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

� 
Atendendo a que: 

 este estabelecimento está numa zona turística, ao qual aflui bastante público; 

 a dinamização desta noite na Praia de S. Pedro depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 o estabelecimento está em fase de licenciamento (processo nº 515/2006); 

� 

 

Face ao exposto, caso a Câmara assim o entenda deverá ser dado cumprimento ao disposto no 

nº 1 do artigo 2º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

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

Municipal deverá ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de 

Consumidores.� 
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A Câmara depois de analisar a informação delibera deferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento �Rosis Pub�, a título excepcional, nos dias 

13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010, das 2:00h às 4:00h para comemoração do Carnaval. 

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

citado Regulamento forem favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �+ OPERÁRIO � CLUB AND CAFÉ� NA MARINHA GRANDE 

 

 

96 - Presente informação nº 04/AF/2010 de 26-01-2010, da Secção de Taxas e Licenças que se 

passa a transcrever: 
 
� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 19 de Janeiro de 2010, um requerimento em nome de 

�+ Operário � Club and Café�, no qual solicita autorização para alargamento de horário de 

funcionamento a titulo excepcional, nos dias 13,14,15 e 16 de Fevereiro de 2010, das 2:00h às 

5:00h para comemoração do Carnaval. 

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

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

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

 

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

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

uma pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

 

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

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

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

� 
Atendendo a que: 

 este pedido é para datas específicas e excepcionais; 

 a dinamização da economia no Concelho depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 a comemoração do Carnaval é uma tradição no Concelho da Marinha Grande; 

 

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

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

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

ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores.� 

 
A Câmara depois de analisar a informação delibera deferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento �+ Operário-Club and Café�, a titulo 

excepcional, nos dias 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010, das 2:00h às 4:00h para 

comemoração do Carnaval. Esta deliberação só produzirá efeitos se todos os pareceres 

referidos no artigo 2.º, n.º 1 do citado Regulamento forem favoráveis. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





28 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � JOSÉ ESPERANÇA 

BARBEIRO 

 
 

97 - Presente requerimento datado de 07 de Dezembro de 2009, com registo de entrada nº 

E/16014, em nome de José Esperança Barbeiro, residente em Rua Padre Joaquim Gonçalves 

Margalhau, nº 1870 � Amor � Leiria, onde solicita autorização para destruição do revestimento 

existente constituído por pinhal, num prédio sito em Cumeiras � Marinha Grande, inscrito na 
matriz rústica com o artigo 1133 da Freguesia da Marinha Grande e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o nº 4405, para posterior plantação com povoamento simples de 

eucaliptos (eucaliptos sp.). 
 
Presente: 
 
- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 4) 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 

(eucaliptos sp.) (�) 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. 

 

 
29 - RUA DO REPOUSO. 

 
 
98 - Em 21 de Dezembro de 1973, foram consignados os trabalhos que constituíam a 

empreitada de �Beneficiação do C.V. de Casal Galego (C.M. 1185) à Coucinheira (E.M. 535) � 
Lanço de Casal Galego ao limite do Concelho � Fase única � pavimentação na extensão de 

3.591 metros�, de acordo com auto, que se anexa. 
 
Por efeito desta obra foram atravessados terrenos, tendo sido cedidas áreas que integram, neste 

momento, o domínio público rodoviário municipal. Pelas pesquisas efectuadas não foram 

detectados documentos que atestassem a formalização dessas cedências. 
 
Aquando da realização dos contactos com vista à obtenção de cedências para a obra de 

Beneficiação da Rua do Repouso, tendo em conta o alargamento da plataforma viária, foi 
detectado que uma anterior cedência, datada de 1973, não terá sido formalizada.    
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De acordo com informação da DATLO a área cedida aquando da realização da referida obra, 

em 1973, é de seiscentos e trinta metros quadrados, proveniente do prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial das Marinha Grande sob o n.º 04656/191090. 
 
Com vista à actualização das áreas, quer junto do serviço de finanças, quer junto da 

conservatória de registo predial, torna-se necessário emitir declaração que ateste a área cedida e 
a respectiva finalidade.  
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a informação da DATLO, que se dá 

por reproduzida e se anexa (Anexo 5), atestar que, aquando da realização da obra de 

�Beneficiação do C.V. de Casal Galego (C.M. 1185) à Coucinheira (E.M. 535) � Lanço de 

Casal Galego ao limite do Concelho�, cuja consignação ocorreu em 21 de Dezembro de 

1973, foi cedida uma área de seiscentos e trinta metros quadrados, que dividiu o prédio 

em duas parcelas, e que passou a integrar o domínio público, do prédio rústico inscrito 

sob o artigo 5996 na respectiva matriz predial rústica e descrito na Conservatória do 

Registo Predial do Concelho da Marinha Grande sob o n.º 04656/191090. 

 
Por efeito desta cedência o prédio foi dividido em duas parcelas, identificadas em planta 

anexa (Anexo 6) como parcela A e B, com as seguintes confrontações e áreas: 

 

Parcela A: 

Confrontações: Norte, João Gomes Salgueiro; Sul, caminho público (estrada actual); 

Nascente, Júlio Brito e outros; Poente, Joaquim Pereira Jesus e outro. 

Área: 5.193 m2 (cinco mil, cento e noventa e três metros quadrados). 

 

Parcela B: 

Confrontações: Norte, caminho público (estrada actual); Sul, Manuel Pereira Jesus; 

Nascente, Júlio Brito e outros; Poente, Joaquim Pereira Jesus e outro. 

Área: 5.485 m2 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados). 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

 

99 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação da rede de abastecimento de 

água na Rua dos Oleiros - Embra � Ajuste Directo nº. 37/09 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�Lenaprédio, Lda.� com sede em Vila Saleme - Batalha. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Montagem e desmontagem do estaleiro da 
empreitada para a requalificação do Vale do Ribeiro � S. Pedro de Moel -  � Ajuste Directo nº. 

02/09 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Vibeiras � Sociedade Comercial de Plantas, S.A.� com 

sede em Rua 8 Lote 153 � r/c Esqº. � Quinta da Silva � Torres Novas. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Fornecimento e aplicação de pontes pedonais 

sobre linhas d�água no Vale do Ribeiro � Ajuste Directo nº. 19/09 (DIRM)�, adjudicada à 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 04/02/2010 

Acta n.º 03 

 

 29 

Firma �Vibeiras � Sociedade Comercial de Plantas, S.A.� com sede em Rua 8 Lote 153 � r/c 
Esqº. � Quinta da Silva � Torres Novas. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Requalificação de muro de suporte na Rua de 

Bissau � Comeira - Ajuste Directo nº. 59/09 (DIRM)�, adjudicada à Firma �A Encosta, S.A.� 

com sede em Fontainhas � Andrinos - Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Limpeza e reparação dos reservatórios de 

Picassinos - Ajuste Directo nº. 69/09 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Cardoso e Carvalhão, 

Lda� com sede em Rua José Pedroto, 12 � r/c � Costa da Caparica. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição de colunas de distribuição, adução 

e descargas do reservatório da Estação � Comeira - Ajuste Directo nº. 56/09 (DIRM)�, 

adjudicada à Firma �Impulsor � Equipamentos Electromecânicos� com sede em rua Padre 
Margalhau, nº. 44, Barreiros. 

 

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

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

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

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art
os

. 394º. e 395º. do 

Código dos Contratos Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
31 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 
 

 

100 - Presente Auto de Recepção Provisória Parcial da obra �Requalificação do Vale do 

Ribeiro � 1ª Fase - Concurso Público nº 05/2006�, adjudicada à Firma �Vibeiras � Sociedade 
Comercial de Plantas, S.A.� com sede em Rua 8, Lote 153 � rc/c Esqº., Quinta da Silva � 
Torres Novas. 
 

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

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

instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber parcialmente a obra 

antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219 do Dec-Lei nº 59/99 

de 02 de Março. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
 
101 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de muro de vedação no 

pavilhão gimnodesportivo de Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 26/2004�, adjudicada à 

Firma �Outeirobra � Construções Civis, Lda� com sede em Rua das Voltas, nº. 37 � Outeiro da 
Fonte. 
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Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reparação de colector pluvial na Rua Aníbal 

Betencourt � S. Pedro de Moel � Ajuste Directo nº. 45/02 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�Escavaterra � Escavações e Terraplenagens, Lda� com sede em Montijos � Monte Redondo. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Iluminação pública na Rua das Portas Verdes � 
Ajuste Directo nº. 34/2003�, adjudicada à Firma �Irmãos Heleno, Lda� com sede em Travessa 

da Rua do Viso, nº. 2, Cave Esqª. � Figueira de Foz. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Construção de reservatório apoiado em 

Picassinos � Concurso Limitado nº. 01/2004 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Litobras, Lda� com 

sede em Rua Douroana, nº. 298 �Ponte da Pedra - Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Rede de abastecimento de águas e 

pavimentação da Rua dos Baroseiros � Ajuste Directo nº. 32/2006�, adjudicada à Firma �Matos 

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

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

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

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

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

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

  

33 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINO 

CAMARÁRIO � HORÁCIO FREITAS MARQUES � RESIDENTE NA RUA ANTÓNIO 

LOPES  N.º 12, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO. 
 
 
102 - Presente informação n.º 146/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 26/01/2010, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por 

parte de inquilino mencionado em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento mensal 

corrigido do agregado familiar. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

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

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

de 11 de Janeiro, concordar com a alteração da renda actual. 

 

Mais delibera que o valor de renda a aplicar a partir do próximo mês de Fevereiro seja no 

valor de 9,97� (nove euros e noventa e sete cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS: PRACETA DA LIBERDADE, BAIRRO 

VELHO DO CAMARNAL  
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103 - Presente informação n.º 158 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), 
datada de 28/01/2010, a dar conta da necessidade de actualização anual de algumas rendas de 

habitação social, para vigorarem 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.º 64º 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a actualização anual das rendas dos seguintes 

inquilinos:  

 
Praceta da Liberdade 

 

 

MORADOR 

 

BLOCO 

 

ANDAR 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/10 

Emília Maria Corado 

Figueiredo 
 

7 
 

3º Esq. 
 

01/12/2001 
 

42.66� 
 

15.91� 

Paula Cristina Rego dos 
Santos Correia 

7 1º Esq. 01/10/2005 5.01� 4.75� 

 

 

Bairro velho do Camarnal 

 

 

MORADOR 

 

Casa 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/10 

Sandra Catarina Rebelo 
dos Santos Galo 

 
31 

 
05/12/2006 

 
21.90� 

 
21.45� 

José Manuel Marques dos 

Santos 
26 06/12/2006 19.65� 23.75� 

 
Mais delibera que as rendas acima citadas, entrem em vigor em Março do ano de 2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �A PARÁBOLA DOS TRÊS ANÉIS�, DE JÚLIA 

GUARDA RIBEIRO. 

 
 
104 - Presente e-mail com registo de entrada E/14984/2009, de 11.11.2009, apresentado por 
Júlia Guarda Ribeiro, através do qual solicitava a possibilidade de apresentar o livro infantil de 

sua autoria, intitulado �A Parábola dos Três Anéis�, na Biblioteca Municipal, no dia 12 de 
Dezembro de 2009 e propondo, igualmente, que a autarquia apoiasse a edição através da 

aquisição de exemplares.  
 
A apresentação do livro não se concretizou na data inicialmente pretendida, tendo sido 

escolhido pela autora o próximo dia 06 de Fevereiro para o fazer.  
 
Presente despacho da Sra. Vereadora da Cultura, concordando com o parecer emitido pelo 
Sector de Bibliotecas, e que mereceu a concordância da Chefe da DCPH, através do qual é 
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proposto o apoio à edição do referido livro, por se tratar da obra de uma escritora com fortes 

ligações ao concelho e, tal como tem sido a prática habitual em casos análogos, é proposto que 

esse apoio se traduza na aquisição de 50 exemplares do referido livro. 
 
Assim, em cumprimento do despacho anterior, o Sector de Bibliotecas vem propor a aquisição 

de 50 exemplares do livro �A Parábola dos Três Anéis�, de Júlia Guarda Ribeiro, à Folheto 

Edições & Design, Lda., Praça Madre Teresa de Calcutá, Lote 115, loja 1, 2410-363 Leiria, 
NIF 506 463 460, ao preço unitário de 8,00�, num total de 400,00 � (IVA 5% incl.), como 

forma de apoiar e incentivar a actividade editorial de autores locais, contribuindo para o 
enriquecimento cultural do nosso concelho.  
 

A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com a 

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho e n.º 1, do art.º 128º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adquirir 50 exemplares do livro �A Parábola 

dos Três Anéis�, de Júlia Guarda Ribeiro, à Folheto Edições & Design, Lda., Praça 

Madre Teresa de Calcutá, Lote 115, loja 1, 2410-363 Leiria, NIF 506 463 460, ao preço 

unitário de 8,00�, num total de 400,00 � (IVA 5% incl.), por reconhecer que a edição de 

livros, por parte de autores locais, se reveste de interesse cultural para o município. Dos 

livros a adquirir, dois exemplares deverão integrar o fundo documental da Biblioteca 

Municipal e os restantes 48 exemplares deverão dar entrada no acervo bibliográfico da 

CMMG destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2010/A/104. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

36 - PROPOSTA DE DOAÇÃO AO MUSEU DO VIDRO DE UM CONJUNTO DE 

BENS DOCUMENTAIS POR PARTE DO SR. JOSÉ FARIA GONÇALVES. 

 
 
105 - Presente: 
- Informação do Museu do Vidro, I/1604/2009 de 30 de Novembro, acerca de uma proposta de 
doação ao Museu do Vidro de um conjunto de documentos por parte do Sr. José Faria 

Gonçalves. 
- Carta do Sr. José Faria Gonçalves, de 13 de Janeiro de 2010, informando sobre a sua intenção 

de doar os bens ao Museu do Vidro; 
- Minuta de contrato de doação; 
 
Atendendo a que a Câmara Municipal da Marinha Grande - Museu do Vidro recebeu uma 
proposta de doação dos seguintes bens, propriedade do Sr. José Faria Gonçalves.  
A proposta de doação incide sobre os seguintes bens: 
- Diploma do Curso de Pintor de Vidros emitido pela Escola Industrial de Guilherme Stephens, 
atribuído ao Sr. José Faria Gonçalves no dia 20 de Dezembro de 1944 (dimensões: 425 x 292 

mm). 
- Conjunto de três fotografias de grupo, a preto e branco, alusivas à excursão de finalistas do 

Curso Nocturno de 1939/1944 da Escola Industrial de Guilherme Stephens. 
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A primeira fotografia foi tirada na Estufa Fria do Parque Eduardo VII em Lisboa, onde se 
encontra a figura do Sr. José Faria Gonçalves em baixo à direita (dimensões: 84 x 56 mm).  
A segunda fotografia foi tirada em Lisboa ou Caldas da Rainha onde se destaca, em primeiro 
plano, a figura do Professor Alberto Nery Capucho (dimensões: 83 x 60 mm).   
A terceira fotografia retrata o passeio de barco efectuado pelo grupo de finalistas no lago do 
Parque D. Carlos I nas Caldas da Rainha (dimensões: 86 x 58 mm). 

 
Atendendo à importância deste conjunto de bens com interesse histórico, documental e 

museológico para a vocação e objectivos do Museu do Vidro, venho propor a aceitação dos 

bens e a respectiva integração no acervo do mesmo. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do 

art.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, aceitar a doação supra referida, uma vez que se trata de um conjunto de bens 

com interesse histórico, documental e museológico para a vocação e objectivos do Museu 

do Vidro, que devem ser estudados e conservados para a posteridade, destinando-os a fins 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





37 - ACEITAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL E ORTOFOTOCARTOGRAFIA À 

ESCALA 1/2000 (COBERTURA AEROFOTOGRÁFICA) 

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

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

Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1/2000, para uma área respeitante a 5065 ha do 
concelho da Marinha Grande. Este processo encontra-se a ser fiscalizado pela empresa 
Novageo Solutions (processo de aquisição nº 61/09-AP/DOPU/SPU). 
 
Após a entrega da primeira fase do processo de produção da cartografia (Cobertura 

Aerofotográfica) pela Geoglobal, Sistemas de Informação Geográfica, Lda., a empresa 

Novageo Solutions, procedeu à sua verificação de acordo com as Especificações Técnicas do 

Procedimento para os trabalhos de Fiscalização da Execução de Ortofotomapas e Cartografia 

Digital à Escala 1/2000.  
Neste sentido, a empresa Novageo Solutions elaborou o relatório de análise (que se anexa), 

onde proferiu a seguinte conclusão: �Recomenda-se à Câmara Municipal da Marinha Grande 

que aprove esta fase do Projecto �Cobertura Aerofotográfica�. 
 
De forma a dar cumprimento ao disposto na cláusula 11ª do contrato e ao disposto no caderno 

de encargos referente ao processo de Execução de Cartografia Numérica Vectorial e 

Ortofotocartografia à escala 12000, Parte I � Cláusulas Jurídicas, cláusula 8.ª, cabe à Câmara 

Municipal a aceitação da primeira fase do processo de Execução de Cartografia Numérica 

Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1/2000 (Cobertura Aerofotográfica). 
 

A Câmara, no uso da competência prevista na alínea q) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 

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

ainda de acordo com a cláusula 11ª do contrato e com a cláusula 8ª do Caderno de 
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Encargos � Cláusulas Jurídicas, delibera aceitar a primeira fase do processo de produção 

cartográfica à escala 1/2000 (Cobertura Aerofotográfica). 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





38 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia três de Fevereiro de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Dotações Orçamentais�: 325.703,26 � (trezentos e 
vinte e cinco mil setecentos e três euros e vinte e seis cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







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

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

unanimidade analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. REQ. N.º 1823/09 � PC N.º 1085/01 � MANUEL FERNANDES PEDROSA 

 

2. APOIO EM FOTOCÓPIAS A COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 

 



 

 

 

1 - REQ. N.º 1823/09 � PC N.º 1085/01 � MANUEL FERNANDES PEDROSA 

 

 

108 - Presente Processo de Licenciamento referente à Operação de Loteamento Urbano, a levar 

a efeito em Casal Galego, Freguesia da Marinha Grande, aprovado por Deliberação de Câmara 

realizada em 28 de Maio de 2008. 
  
Presente requerimento n.º 1823/2009, de 14/07, a solicitar que o montante relativo à Taxa de 

Urbanização de Infra-estruturas Urbanísticas, seja pago em cinco ou mais prestações trimestrais 

de igual valor ou outra modalidade que a Câmara Municipal entenda, conforme disposto no art. 
62.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 
 
Presente parecer interno dos serviços, a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir, nas seguintes condições: 
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1. O número máximo de prestações será de cinco, sendo o pagamento de cada uma 

delas, no montante de � 5.038,47 (cinco mil e trinta e oito euros e quarenta e sete 

cêntimos), realizado trimestralmente; 

 

2. A forma e o plano de pagamento deverá constar do Alvará de Loteamento a 

emitir; 

 

3. O não pagamento de uma prestação na data do seu vencimento, implica o 

vencimento das restantes; 

 

4. Não serão recepcionadas provisoriamente as obras de urbanização respectivas, 

sem que se verifique o pagamento integral do referido valor, que será de � 

25.192,33 (vinte e cinco mil, cento e noventa e dois euros e trinta e três cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - APOIO EM FOTOCÓPIAS A COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 
 
109 - Presentes ofícios do Clube Desportivo da Garcia e da ASURPI da Marinha Grande, que 

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

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

colectividade 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: 

 

- Clube Desportivo da Garcia, contribuinte nº 501 830 995,  

- Associação Sindical União dos Reformados, Pensionistas e Idosos ASURPI, contribuinte 

nº 502870419 

 

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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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 19:00 

horas. 

 

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

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

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


