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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

um de Janeiro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

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

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

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

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

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho ausentou-se da 
reunião pelas 18:50 horas, após a discussão e votação do ponto 29 da ordem do dia, com a 
epígrafe �NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TUMG, 

EMPRESA MUNICIPAL, FIXAÇÃO DO ESTATUTO REMUNERATÓRIO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TUMG, EMPRESA MUNICIPAL E 

NOMEAÇÃO DO FISCAL ÚNICO DA TUMG, EMPRESA MUNICIPAL, 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 384/09 � PC N.º 453/07 � FERREIRA & FERREIRA, LDA. 
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2. REQ. N.º 2479/09 � PC N.º 853/03 � RAFAEL FRANCISCO LINO 

 

3. REQ. N.º 2742/09 � PC N.º 09/09 � A. M. MATOS � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 
4. REQ. N.º 2852/09 � PC N.º 168/09 � CARLA SOFIA SANTOS COSTA 

 
5. REQ. N.º 1593/09 � PC N.º 57/02 � ARGENTINA CORREIA LAVOS BORGES 

 
6. REQ. N.º 3173/09 � PC N.º 180/09 � CARLOS JESUINO FORTUNATO SOUSA 

 
7. REQ. N.º 14/10 � PC N.º 75/08 � EDITE MARIA PEREIRA CARVALHO 

 
8. REQ. N.º 3311/09 � PC N.º 1019/98 � JOSÉ PEDRO SILVA HENRIQUES 

 
9. REQ. N.º 2999/09 � PC N.º 246/09 � ILDA DOMINGUES PASSAGEM 

 
10. REQ. N.º 2147/09 � PC N.º 182/09 � ALEXANDRE HERCULANO MARTINS 

FORTUNATO 

 

11. REQ. N.º 31/10 � PC N.º 183/09 � HERMENEGILDO MIGUEL CALADO 

SANTOS 

 
12. REQ. N.º 3353/09 � PC N.º 53/09 � MANUEL RODRIGUES ANTUNES 

 

13. REQ. N.º 356/09 � PC N.º 24/09 � CLARA JESUS GOMES 

 
14. REQ. N.º 2370/09 � PC N.º 49/09 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

PATAIAS 

 
15. REQ. N.º 2892/09 � PC N.º 464/07 � ANTÓNIO MARIA GONÇALVES PEREIRA 

 
16. REQ. N.º 2939/09 � PC N.º 122/06 � BESLEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 
17. REQ. N.º 2915/09 � PC N.º 37/08 � HIRONDINA MATIAS CARVALHO 

RIBEIRO CONCEIÇÃO 

 

18. REQ. N.º 2799/09 � PC N.º 449/07 � ARMINDO PEDROSO FERREIRA 

COELHO 

 
19. REQ. N.º 2953/09 � PC N.º 704/07 � GONÇALO NUNO PINHEIRO SOUSA 

BYRNE 

 
20. REQ. N.º 2971/09 � PC N.º 461/06 � LEIRINEVES � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA 

 
21. REQ. N.º 2092/09 � PC N.º 114/05 � RAIMUNDO MACHADO COSTA 

 
22. REQ. N.º 1839/09 � PC N.º 636/02 � PEDRO MIGUEL MENDES BERNARDO 
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23. REQ. N.º 3237/09 � PC N.º 91/04 � QUINTA DAS NESPEREIRAS � 

ACTIVIDADE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, LDA. 

 
24. REQ. N.º 3323/09 � PC N.º 45/09 � ÁLVARO JOÃO SERRA NAZARÉ 

 
25. REQ. N.º 3166/09 � PC N.º 163/09 � PLASTIGA � COMERCIALIZAÇÃO 

REPRESENTAÇÃO DE MOLDES, LDA 

 

26. REQ. N.º 3477/08 � PC N.º 286/08 � ADRIANA PAULA CALADO ROQUE 

 
27. 1.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

28. AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO.  
 

29. NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TUMG, EMPRESA 

MUNICIPAL, FIXAÇÃO DO ESTATUTO REMUNERATÓRIO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TUMG, EMPRESA MUNICIPAL E 

NOMEAÇÃO DO FISCAL ÚNICO DA TUMG, EMPRESA MUNICIPAL. 
 

30. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE 

CONCEPÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO N.º 105/08. 
 

31. ERT � TURISMO DE LEIRIA-FÁTIMA, PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

COM VISTA Á PARTICIPAÇÃO NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 
 

32. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM VISTA À GESTÃO 

AMBIENTALMENTE EQUILIBRADA DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA 

(VFV) 
 

33. �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

MONTANTE DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 

(DIRM) � INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO DE TRABALHOS. 
 

34. ALARGAMENTO DA RUA ANTÓNIO BATISTA � CEDÊNCIA DE 25,62 M2 

DE TERRENO, DA SR.ª AMÉLIA MARIA DE PAIVA DIAS MASCARENHAS. 

 
35. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR QUEDA NA 

VIA PÚBLICA, APRESENTADO POR ROSINDA DE JESUS ROSA 

FERREIRA. DEFERIMENTO. 

 

36. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR CLÁUDIO FILIPE SIMÕES LETRA. 

DEFERIMENTO. 

 
37. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

PROJECÇÃO DE PEDRA DA CALÇADA, APRESENTADO POR ANA 

CRISTINA MARTINHO GONÇALVES. DEFERIMENTO. 

 

38. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARCIEL TEMCIUC. DEFERIMENTO. 
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39. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO AZAMBUJA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/2008 (DIRM) � PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
 

40. AVALIAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE VINCULADO À AUTARQUIA � 

CRIAÇÃO DE UMA SECÇÃO AUTÓNOMA PARA AVALIAÇÃO DESTES 

TRABALHADORES. 
 

41. RECTIFICAÇÃO DE VALOR DE RENDA DA INQUILINA: MARIA ARLETE 

COSTA CRUZ - PRACETA DA LIBERDADE 
 

42. TRANSFERÊNCIA HABITACIONAL DA INQUILINA ALZIRA INHO REI 

JORGE, RESIDENTE NA RUA ADRIANO MARQUES NOBRE N.º 59 PARA A 

HABITAÇÃO N.º 64 DA REFERIDA RUA, POR MOTIVOS DE SAÚDE. 
 

43. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINO 

CAMARÁRIO - JOÃO LUCAS HENRIQUES � RESIDENTE NA RUA DO 

BAIRRO DO CAMARNAL, N.º 50, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 
 

44. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DA RENDA DO INQUILINO CAMARÁRIO � JOSÉ 

AUGUSTO ORNELAS, RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS, 

BLOCO 5 3.º D, CASAL DE MALTA. 
 

45. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL SITA NA RUA JÚLIO BRAGA 

BARROS BLOCO 4 4.º DIREITO - CASAL DE MALTA � A ANABELA 

OLIVEIRA SANTOS, POR FALTA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. 
 

46. ANULAÇÃO DA GUIA DE RECEITA N.º 11152/2 EMITIDA EM DEZEMBRO 

DE 2009, EM NOME DE LÍGIA COSTA JOSÉ, POR MOTIVO DE 

DUPLICAÇÃO. 
 

47. ANULAÇÃO DE GUIAS DE RECEITA 2/11315, 2/11316, 2/11318 E 2/11319 - 

EMITIDAS EM NOME DE EPAMG � SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL, LDª 

 
48. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

 



 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

Assuntos fora de agenda � 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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Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira � apresentou os requerimentos cujos conteúdos se passam a 

reproduzir: 
 

�REQUERIMENTO 

 

Tendo em consideração o disposto nos artºs-5º, alíneas i) e l), artº- 16º e artº-17º, da Lei nº-

29/87, de 30 de Junho (Estatuto dos Eleitos Locais), todos sem quaisquer alterações 

posteriores, em que se estipula para todos os membros da vereação a emissão de Cartão 

Especial de Identificação, além de garantir a protecção em caso de acidente, através de seguro 

de acidentes pessoais, requeiro ao Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha 

Grande: 

 

1 � Que emita os referidos cartões de identificação; 

 

2 � Que elabore proposta de seguro de acidentes pessoais para todos os elementos da 

vereação, devendo os montantes ser aprovados pelo executivo, nos termos do artº-17º, da Lei 

nº-29/87, de 30 de Junho. 

 

O Vereador da CDU 

Vítor Manuel Fernandes Pereira�. 

 

 

�REQUERIMENTO 

 

Tendo em consideração que os vereadores em regime de não permanência, quer os vereadores 

da CDU, quer o vereador do PSD, já por diversas vezes solicitaram ao Exmo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, a cedência de uma sala de trabalho no 

edifício dos Paços de Concelho, e considerando ainda que até ao momento tal pretensão não 

foi satisfeita, venho requerer a V. Exª a maior celeridade possível na resolução deste problema 

de forma a viabilizar o nosso trabalho, além de nos possibilitar exercer com dignidade a nossa 

função de vereadores. 

 

O Vereador da CDU 

Vítor Manuel Fernandes Pereira�. 

 

 

�REQUERIMENTO 

 

Tendo sido abordado por alguns munícipes que me transmitiram sentimentos de insegurança 

relativamente aos jovens que frequentam a Escola Guilherme Stephens, nomeadamente no que 

concerne à permanência junto à referida escola, de alguns outros jovens com idades 

superiores às dos utentes e que de uma forma agressiva e intimidante, tentam extorquir 

dinheiro e telemóveis aos de menor idade, requeiro ao Exmo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal da Marinha Grande a tomada de medidas, concretamente através da solicitação 

duma maior vigilância policial que certamente funcionaria como medida dissuasora. 

 

O Vereador da CDU 

Vítor Manuel Fernandes Pereira�. 
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O Sr. Presidente aceitou os requerimentos, que merecerão a sua melhor atenção e respectivas 

respostas. 
Relativamente ao pedido de espaço para os vereadores da CDU e do PSD, o Sr. Presidente 

respondeu que continua empenhado em encontrar uma solução, referindo que o espaço que 

havia sido sugerido e onde funcionou o anterior GAP, se encontra de momento ocupado pelos 
inspectores da Inspecção Geral de Finanças, que efectuam uma inspecção ao município. 
 
Em relação ao terceiro requerimento, a Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira respondeu que já 

lhe tinha sido comunicada a situação através da Associação de Pais, e que estes se uniram, em 

grupos, para tentarem dissuadir estes jovens a abandonarem o local. Também já foi solicitada, 

junto do Comandante da PSP, uma maior vigilância da zona. Actualmente, e de acordo com a 

informação que chegou à Vereadora, este assunto já se encontra resolvido e a situação está 

sanada. 
 
 
Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho � pediu esclarecimentos sobre as seguintes questões: 
 

 a situação de falta de água já está resolvida? 
 relativamente aos cortes de água por falta de pagamento, há condições para se saber se 

as pessoas que estão em lista de corte estão avisadas da situação? 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente respondeu que o problema da falta de água está resolvido, e 

que se ficou a dever a um colapso da adutora do reservatório do Alto dos Picotes. 
Em relação à segunda questão, informou que as pessoas estão avisadas, e que muitas vezes 

assim que recebem o 1.º aviso vêm junto dos serviços pedir informações e algumas vezes pedir 

para pagar em prestações. 
 





 

 

1 -  REQ. N.º 384/09 � PC N.º 453/07 � FERREIRA & FERREIRA, LDA. 

 

 
24 - Presente Processo de Licenciamento n.º 910/2003, referente às alterações de uma unidade 

hoteleira � Hotel Cristal Vieira Praia, localizado no Aglomerado Urbano-turístico da Praia da 
Vieira, Freguesia da Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

233/2004, de 21 de Junho. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, referente 

à alteração do 4.º Andar (5.º Piso), pressupondo o aumento da capacidade máxima da unidade 

hoteleira, dotando a sua utilização com mais 19 quartos e respectivos serviços de apoio, 

visando ainda a sua requalificação em Hotel de 4 estrelas. 
 
Presente parecer favorável emitido pelo Turismo de Portugal, I.P., entidade reguladora da 
instalação e alteração deste tipo de unidades hoteleiras.  
 
Presente parecer técnico dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com normas 

legais e regulamentares aplicáveis e atestando estarem as alterações requeridas, aptas a 

merecerem aprovação.  
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele 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, dos 

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

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de 

Junho. 

2. Dar cumprimento aos condicionalismos patentes no parecer técnico que sustenta o 

parecer favorável do Turismo de Portugal, I.P, nomeadamente: 

a) Cumprimento em obra, objecto de verificação em sede de vistoria de classificação 

da unidade hoteleira (decoração e colocação de mobiliário) relativamente ao 

quarto n.º 10 proposto para o 4.º andar (5.º piso), pelo facto deste não possuir a 

área mínima regulamentar de 14m2 para poder funcionar como duplo, devendo 

ser considerado como individual; 

b) Manutenção, a título provisório, da classificação com a categoria de Hotel de 3 

estrelas e a fixação, também a título provisório, da nova capacidade máxima de 

185 camas, distribuídas por 96 unidades de alojamento (4 quartos triplos, 11 

quartos individuais e 81 quartos duplos, sendo 2 para pessoas com mobilidade 

condicionada); 

c) Após a emissão do alvará de licença ou autorização de utilização turística, nos 

termos do disposto no art. 71.º do Decreto-Lei n.º 167/97, de 04/07, com a redacção 

em vigor, no prazo máximo de dois meses, requerer a classificação definitiva do 

empreendimento ao Turismo de Portugal, I.P., conforme disposto no art. 34.º e 

seguintes daquele diploma legal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Manuel Fernandes Pereira não participou na discussão e 

votação deste processo, conforme comunicação escrita que se anexa à presente acta 

(Anexo 1). 

 
 
2 - REQ. N.º 2479/09 � PC N.º 853/03 � RAFAEL FRANCISCO LINO 

 
 
25 - Presente processo de licenciamento n.º 853/03, referente à Construção de um Edifício 

destinado a Armazéns, localizado na Rua Nova do Moinho de Cima, lugar da Pedrulheira, 
Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

177/09, de 09/07. 
 
Presente Projecto de Alteração referente à implantação da referida edificação, dispondo de 

parecer técnico dos serviços, que atesta que a referida alteração resulta da realização da 

empreitada relativa à �Beneficiação da Rua Nova do Moinho de Cima�, Concurso Limitado n.º 

18/2003. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 

deliberou deferir a alteração à referida implantação, com o condicionalismo da execução 

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

da realização da obra. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

3 - REQ. N.º 2742/09 � PC N.º 09/09 � A. M. MATOS � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 
 
26 - Presente processo de licenciamento n.º 685/77, referente à Remodelação e Ampliação de 

uma Moradia existente, localizada na Praça Afonso Lopes Vieira, S. Pedro de Moel, Freguesia 
da Marinha Grande, ao qual foi atribuída Licença de Obras de Construção n.º 1247/77, de 

16/11. 
 
Presente aditamento ao referido processo de licenciamento (alterações), dispondo do n.º 

504/78, aprovado por Deliberação de Câmara tomada em 18/04/1978. 
 
Presente projecto de arquitectura referente ao licenciamento relativo à Alteração de Moradia 

Unifamiliar, com vista à constituição de dois fogos habitacionais, dispondo de pareceres 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação do referido projecto, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

seguintes dos Projectos de Especialidades necessários à execução da obra, nos termos 

do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

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

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

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

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

consequência da realização da obra, sendo que os trabalhos a executar ficarão 

interditos durante o período compreendido entre 1 de Julho e 31 de Agosto, de acordo 

com o art. 41.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. Caso a obra não 

se encontre concluída, à data do início do prazo de suspensão referido, deverá o dono 

da obra tomar todas as medidas necessárias de forma a acautelar o perfeito 

isolamento da mesma, nomeadamente através da colocação de tapumes, sendo que 

todas as acções de desobstrução da via pública, deverão estar concluídas, nos termos 

do art. 40.º do referido regulamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 2852/09 � PC N.º 168/09 � CARLA SOFIA SANTOS COSTA 

 
 
27 - Presente Processo de Obras n.º 1265/00, em nome de Pereira Costa & Gameiros, Lda., 

relativo a construção de edifício de habitação, comércio e serviços, aprovado em 03/10/2001 e 

28/11/2001, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção n.º 327, de 

23/04/2002 e a atribuição da licença de utilização n.º 111, de 20/04/2004. 
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Presentes Projecto de Arquitectura referente a obras de alteração para instalação de 

Estabelecimento de Bebidas, a levar a efeito na fracção �D�, destinada a comércio, serviços ou 

restauração, de edifício de habitação, comércio e serviços existente, localizado no Lote 1, Rua 

Filarmónica Recreativa Amieirinhense, 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 à alteração para instalação de Estabelecimento de Bebidas, com o 

condicionalismo de 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. 

 
Mais deliberou informar a requerente do seguinte: 

1. Após emissão da autorização de utilização, e antes do início da exploração, deverá 

apresentar junto da Câmara Municipal, com cópia à Direcção-Geral das Actividades 

Económicas, a declaração prévia prevista no n.º 1, do artigo 11.º, do Decreto-Lei n.º 

234/07, de 19 de Junho, devidamente instruída de acordo com o modelo publicado 

pela Portaria n.º 573/2007, de 17 de Julho; 

2. 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; 

3. Deverá ser dado cumprimento ao preceituado na legislação em vigor sobre o ruído; 

4. Deverão ser implementados no estabelecimento todos os requisitos técnicos e 

funcionais previstos no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 

1532/2008, de 29 de Dezembro, no que respeita a segurança contra riscos de incêndio, 

de acordo com a ficha de segurança. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 1593/09 � PC N.º 57/02 � ARGENTINA CORREIA LAVOS BORGES 

 
 
28 - Presente Processo de Licenciamento de estabelecimento de restauração e bebidas com 

espaço de dança, a instalar na fracção �A�, cave de edifício de habitação e comércio, situado no 

n.º 12, da Rua da Boavista, na Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da 

Marinha Grande; 
 
Presentes Informações Técnicas que atestam estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o Processo de Licenciamento do 

estabelecimento de bebidas com espaço de dança. 

 

Mais deliberou informar a requerente do seguinte: 
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1. 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; 

2. O funcionamento do estabelecimento deverá cumprir o Decreto-Lei n.º 129/2002, de 

11 de Maio � Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, bem como o 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro � Regulamento Geral do Ruído, que 

estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, ficando a emissão da 

Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de Avaliação Acústica, nos 

termos do n.º 5, do RGR e alínea j), do n.º 1, do artigo 15.º, da Portaria n.º 232/2008, 

de 11 de Março. 

3. O espaço deverá ser dotado com vigilante de controlo de acesso e sistema de controlo 

de entradas e saídas por vídeo, incluindo equipamentos técnicos destinados à detecção 

de armas, objectos, engenhos ou substâncias de uso e porte legalmente proibido ou que 

ponham em causa a segurança de pessoas e bens, bem como deverá ser dado 

cumprimento a todas as disposições aplicáveis, previstas no Decreto-Lei n.º 101/2008, 

de 16 de Junho. 

 

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

Vereadores da CDU. 

 
Na sequência da discussão e votação deste processo, o Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira solicitou 

ao Sr. Presidente o levantamento do tipo de bares existentes na Praia da Vieira 
(estabelecimento de bebidas com ou sem espaço de dança), bem como os horários praticados 

pelos mesmos. 
 
 
6 - REQ. N.º 3173/09 � PC N.º 180/09 � CARLOS JESUINO FORTUNATO SOUSA 

 
 
29 - Presente Processo n.º 299/2008, referente Construção de uma Habitação, incluindo a 

demolição da edificação existente, localizada na Rua das Gaivotas, Aglomerado Urbano-
turístico da Praia da Vieira, Freguesia da Vieira de Leiria, indeferido por Despacho do 
Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, 

datado de 25/07/2009, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente ao pedido de licenciamento referido, dispondo de 
parecer técnico dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com normas legais e 

regulamentares aplicáveis, atestando ainda que o referido projecto se encontra apto a merecer 

aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele 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 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. 
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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 de dessa deslocação no respectivo livro de obra é 

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente, dos condicionalismos a que se encontram sujeitas 

as obras de construção civil a levar a efeito nas praias do Concelho, ficando suspensas 

entre o dia 1 de Julho e 31 de Agosto, conforme refere o art. 41.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 14/10 � PC N.º 75/08 � EDITE MARIA PEREIRA CARVALHO 

 
 
30 - Presente Processo de Licenciamento n.º 866/1964, referente à Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito na Rua do Açude, em Albergaria, Freguesia da Marinha Grande, ao 
qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 293/64, de 11/06. 
 
Presente Processo de Licenciamento referente à Legalização das Alterações efectuadas na 

referida moradia, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do 
Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, ocorrido em 05/08/2009. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta 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, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se mostrem necessários ao bom acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 3311/09 � PC N.º 1019/98 � JOSÉ PEDRO SILVA HENRIQUES 

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

levada a efeito num prédio rústico localizado em Salgueiro, Pero Neto, Freguesia da Marinha 
Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 598/99, de 17/08. 
 
Presente pedido de licenciamento da legalização das alterações detectadas em sede de vistoria 

realizada a 13 de Agosto de 2008, dispondo do parecer técnico dos serviços, atestando que as 

alterações em causa continuam a garantir, na generalidade, os pressupostos que serviram de 

base ao licenciamento inicial, considerando que as mesmas reúnem condições de aprovação. 
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Após a análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Executar todos os arranjos que se considerem necessários ao bom acabamento da 

obra; 

2. O sistema de filtragem da piscina deverá ser feito em circuito fechado, não podendo 

ser utilizadas as redes de drenagem de esgotos e drenagem de águas pluvial, caso 

existam, ou a via pública, para a drenagem das suas águas, devendo prever, quando 

for necessária a sua drenagem completa, o recurso a um sistema de recolha através de 

cisterna adequada para o efeito. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 2999/09 � PC N.º 246/09 � ILDA DOMINGUES PASSAGEM 

 
 
32 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de um Anexo destinado a 

garagem, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua do Pinheiro Manso, Pero Neto, 

Freguesia da Marinha Grande, em complemento à construção principal vocacionada a 

habitação unifamiliar, que se encontra em fase de apreciação (projectos de especialidades), sob 
o processo camarário n.º 322/08, em nome do mesmo titular. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços, referindo a conformidade dos projectos de 

arquitectura estabilidade apresentados, com normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a construção do respectivo anexo, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra. 

2. 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, devendo o registo dessa deslocação, ficar referido no respectivo livro de 

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 2147/09 � PC N.º 182/09 � ALEXANDRE HERCULANO MARTINS 

FORTUNATO 

 
 
33 - Presente Projecto de Arquitectura relativo ao Pedido de Licenciamento, referente 
Construção de uma Moradia Unifamiliar, a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua 

Terreiro do Penisco, no lugar do Pilado, 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. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares 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. 

2. Apresentação em igual período, de Planta de Implantação à escala 1:200, contendo a 

indicação da localização do poço de sumir destinado à recolha das águas pluviais, bem 

como a área inicial do prédio, área de cedência ao domínio público e área final do 

prédio, contemplando ainda a execução de um passeio na extensão total do prédio, 

com uma largura de 2,25m, sendo o alinhamento e materiais definidos no local pelos 

serviços respectivos da Câmara. Esta planta de implantação deverá ainda indicar o 

alargamento da faixa de rodagem existente, por forma a contemplar 3,25m ao eixo da 

via actual. 

3. O muro de vedação confinante com a via pública, deverá ser executado em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, com uma 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. 

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

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

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - REQ. N.º 31/10 � PC N.º 183/09 � HERMENEGILDO MIGUEL CALADO SANTOS 

 
 
34 - Presente Projecto de Arquitectura relativo ao Pedido de Licenciamento, referente 
Construção de uma Moradia Unifamiliar, Anexo e Muros de vedação, a levar a efeito num 

prédio rústico, localizado na Rua da Paz, lugar de Rego 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: 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas; 

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

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

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

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

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

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 é 

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - REQ. N.º 3353/09 � PC N.º 53/09 � MANUEL RODRIGUES ANTUNES 

 
 
35 - Presente Processo de Obras n.º 837/77, relativo a construção de moradia unifamiliar, 

aprovado em 28/06/1977, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção 

com o n.º 359, de 11/04/1978. 
 
Presente Processo de Obras n.º 649/78, relativo a construção de telheiro com 27,00m2, 

aprovado em 02/05/1978, isento de emissão alvará de licença de construção; 
 
Presente Processo de Obras n.º 1232/78, relativo a construção de muros de vedação, aprovado 

em 22/08/1978, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção com o n.º 

582, de 28/05/1979; 
 
Presente Processo de Obras n.º 825/79, relativo ao pedido de licença especial para conclusão de 

obras, aprovado em 26/06/1979, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de 

construção com o n.º 839, de 24/07/1979 e atribuição da licença de utilização n.º 191/80; 
 
Presente Processo de Obras n.º 1412/79, relativo a construção de telheiro com 15,00m2, 

aprovado em 11/09/1979, isento de emissão alvará de licença de construção; 
 
Presente Processo de Obras n.º 619/84, relativo a construção de pavilhão, designado de 

�barracão� de apoio industrial, aprovado em 20/09/1984, a que correspondeu a emissão do 

alvará de licença de construção com o n.º 744, de 01/10/1984; 
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Presente Processo de Obras n.º 37/89, relativo a construção de pavilhão, designado de 

�barracão� anexo a oficina de serralharia, aprovado em 10/05/1989, a que correspondeu a 

emissão do alvará de licença de construção com o n.º 556, de 16/06/1989; 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

respectivos anexos e estabelecimento industrial do tipo 3. 
 
Presente informação técnica que atesta estar o projecto de arquitectura apto a merecer 

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

Arquitectura de alteração e ampliação de moradia unifamiliar, respectivos anexos e 

estabelecimento industrial do tipo 3, 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. Apresentação, em igual período, da Planta de Implantação de Arranjos Exteriores 

rectificada, com a representação dos lugares de estacionamento de forma a cumprir 

com o dimensionamento previsto no artigo 22.º do RMEU. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 356/09 � PC N.º 24/09 � CLARA JESUS GOMES 

 
 
36 - Presente Processo de Licenciamento n.º 945/91, referente à Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito num prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande, sob o n.º 01974, com a área total de 14.890m2, localizado na Comeira, 

Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Utilização n.º 14/1996, de 16/01. 
 
Presente pedido de emissão de Certidão de Destaque, a incidir sobre o referido prédio, nos 

termos previstos no n.º 4 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que 

lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, inscrito como prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 01974, com a área total de 

14.890m2 (S.C. 390m2; L. 14500m2), a confrontar a Norte com José dos Santos Ruivo, a Sul 

com António Gomes da Silva, a Nascente com Rua Quinta da Lagoinha e a Poente com 

caminho., localizado na Comeira, Freguesia da Marinha Grande.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem preenchidos os requisitos 
legais necessários ao deferimento da Operação de Destaque requerida, bem como à emissão da 

respectiva Certidão comprovativa. 
 

Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a Operação de Destaque em 

referência, por se encontrarem reunidas as condições expressas no n.º 4 do artigo 6.º do 

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

60/2007, de 04/09, sendo que na respectiva certidão de destaque a emitir para efeitos de 

registo predial, nos termos do n.º 9 daquele diploma, deverá constar: 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 21/01/2010 

Acta n.º 02 

 

 17 

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

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

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

177/01, de 04/06, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de construção 

nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção de 6.345,00m2, admissível para a parcela 

remanescente, face à aplicação da Percentagem de Ocupação definida para o local, 

sobre uma área de terreno de 12.690,00m2.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 2370/09 � PC N.º 49/09 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

PATAIAS 

 
 
37 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Centro Pastoral e Social da 

Moita, a edificar junto do Largo da Capela, Freguesia da Moita, objecto de Obras de 
Requalificação Urbana, levadas a efeito tendo por base o Projecto de Arranjo Paisagístico, 

elaborado pela Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico, dispondo de Projecto de 

Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 22 de 

Abril de 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 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho. 
 
Presente Projecto de Segurança Contra Riscos de Incêndio, dispondo de parecer favorável 

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
 
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. Apresentação de elementos gráficos que demonstrem que o abastecimento de água ao 

reservatório é registado através de contador dos serviços; 

2. Execução de todos os arranjos exteriores que se considerem necessários em 

consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 2892/09 � PC N.º 464/07 � ANTÓNIO MARIA GONÇALVES PEREIRA 

 
 
38 - Presente pedido de licenciamento referente à Ampliação e Legalização de Oficina de 

Plásticos, localizada na Rua das Rosas, Pedra de Baixo, Freguesia da Marinha Grande, 
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dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara 

realizada em 27/11/2008. 
 
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 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, com os seguintes condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente os previstos na Planta de 

Implantação, incluindo a marcação no pavimento, dos lugares de estacionamento 

exigidos.   

2. Apresentação de documento(s) comprovativo(s) do pedido de licenciamento industrial 

previsto na Portaria n.º 584/2007, de 09/05, de acordo com a classificação da 

actividade, no âmbito do decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11/04, com as alterações 

introduzidas pelo decreto regulamentar n.º 61/2007, de 09/05. 

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; 

 

Mais deliberou informar o requerente que, no caso de se tratar de um estabelecimento 

industrial do tipo 4, deverá dar cumprimento ao disposto no ponto d) do art. 2.º da 

Portaria n.º 584/2007, de 09/05, apresentando declaração prévia em como o 

estabelecimento cumpre a legislação aplicável, designadamente em matéria de segurança, 

higiene e saúde no trabalho e ambiente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 2939/09 � PC N.º 122/06 � BESLEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 
 
39 - Presente Processo de Licenciamento relativo à Alteração e Ampliação de Edifício 

Industrial existente, localizado na Rua da Norça, Cova das Raposas, Pero Neto, Freguesia da 

Marinha Grande, (zona abrangida pela delimitação do Plano de Pormenor para a Zona 

Industrial da Marinha Pequena), aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara 

realizada em 12/07/2007, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 357/2007, 

de 21/12. 
 
Presente Processo de Licenciamento referente às alterações a levar a efeito nas referidas 

instalações, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 26/02/2009. 
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Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/09. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta 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, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se mostrem necessários ao bom acabamento da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, embora se verifique que a legislação vigente à 

data de entrada do presente processo era omissa quanto aos projectos de segurança 

contra incêndios em estabelecimentos industriais, recomenda-se a adopção de um sistema 

que garanta a alimentação da rede de incêndios com um caudal e pressão adequados, de 

forma a verificar a pressão regulamentar na rede de incêndio, caso se verifique a 

insuficiência de pressão e caudal no abastecimento pela rede pública de água. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 2915/09 � PC N.º 37/08 � HIRONDINA MATIAS CARVALHO RIBEIRO 

CONCEIÇÃO 

 
 
40 - Presente pedido de licenciamento referente à Legalização de Estabelecimento Comercial 

destinado a Salão de Cabeleireiro, sito na Rua Vila Real de Santo António, Loja 1, Embra, 

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

datado de 31/07/2009. 
 
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 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 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, com os seguintes 

condicionalismos: 

1. O funcionamento do estabelecimento deverá cumprir o Regulamento dos Requisitos 

Acústicos dos Edifícios, publicado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11/05, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 09/06, bem como o Regulamento Geral do 

Ruído, publicado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01, que estabelece o regime de 

prevenção e controlo da poluição sonora, ficando a emissão da Autorização de 

Utilização, condicionada à apresentação de Avaliação Acústica, prevista no n.º 5 do art. 
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12.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01 e alínea j) do N.º 15.º da Portaria n.º 232/2008, 

de 11/03; 

2. Proceder à entrega de declaração prévia prevista no Decreto-Lei n.º 259/07, de 17/07, 

antes do pedido de emissão do Alvará de Autorização de Utilização, ou em simultâneo 

com este, dado tratar-se de um condicionalismo à respectiva emissão, no termos n.º 3 

do art.º 3.º do mencionado diploma legal. A declaração prévia entregue nestes termos 

não constitui título válido para a imediata abertura do estabelecimento, já que tal só 

poderá ocorrer, após emissão do alvará, nos termos do disposto n.º 5 do art.º 4.º 

daquele diploma. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - REQ. N.º 2799/09 � PC N.º 449/07 � ARMINDO PEDROSO FERREIRA COELHO 

 
 
41 - Presente Processo de Licenciamento n.º 265/1981, referente à Construção de uma Moradia 

de rés-do-chão e 1.º andar, levada a efeito no Lote 3 de um Loteamento Urbano sito no lugar de 

Picassinos, Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 358/81, de 06/04. 
 
Presente Processo n.º 874/1985 e posterior aditamento registado sob o Processo n.º 1169/85, 

referentes à transformação da garagem da referida moradia (rés-do-chão), em Estabelecimento 

Comercial e Armazém, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 8/86, de 

06/01. 
 
Presente Processo n.º 556/1989, referentes à Alteração do Estabelecimento (ampliação da área 

afecta ao estabelecimento e diminuição da área afecta ao armazém), ao qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 639/89, de 10/07 e Licença de Utilização para Comércio 

n.º 56/96, de 18/03. 
 
Presente pedido de licenciamento referente à Alteração de Estabelecimento Comercial 
(restauração e bebidas), dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do 

Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, 

datado de 01/08/2008. 
 
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 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta 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 as alterações ao estabelecimento com a designação 

�Churrasqueira Grelhadinho�, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos 

que se mostrem necessários ao bom acabamento da obra. 
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Mais deliberou informar o requerente que o funcionamento do estabelecimento deverá 

cumprir o Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11/05 (Regulamento dos Requisitos Acústicos dos 

Edifícios), bem como o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01 (Regulamento Geral do Ruído), 

que estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, ficando a emissão da 

Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de Avaliação Acústica nos termos 

do n.º 5 do Regulamento Geral do Ruído e Portaria n.º 232/2008, de 11/03. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 2953/09 � PC N.º 704/07 � GONÇALO NUNO PINHEIRO SOUSA BYRNE 

 
 
42 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração e Ampliação de Moradia 

Unifamiliar existente, localizada na Rua dos Pinheiros, em S. Pedro de Moel, Freguesia de 
Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do 
Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 

28/01/2009. 
 
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 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, com excepção da redacção dos Termos de 

Especialidades que acompanham os projectos relativos ao Estudos de Comportamento Térmico 

e Acústico.   
 
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. Apresentação de Termos de Responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de 

especialidades relativos aos Estudos de Comportamento Térmico e Acústico, de acordo 

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

177/2001, de 04/06, fazendo referência à legislação específica aplicável àquelas 

especialidades, conforme disposto no Anexo I da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09; 

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

consequência da realização da obra, sendo que os trabalhos a executar ficarão 

interditos durante o período compreendido entre 1 de Julho e 31 de Agosto, de acordo 

com o art. 41.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. Caso a obra não se 

encontre concluída, à data do início do prazo de suspensão referido, deverá o dono da 

obra tomar todas as medidas necessárias de forma a acautelar o perfeito isolamento da 

mesma, nomeadamente através da colocação de tapumes, sendo que todas as acções de 

desobstrução da via pública, deverão estar concluídas, nos termos do art. 40.º do 

referido regulamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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20 - REQ. N.º 2971/09 � PC N.º 461/06 � LEIRINEVES � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA 

 
 
43 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação 

Multifamiliar, sito na urbanização das Bregieiras � Lote 44, Freguesia de Marinha Grande, ao 
qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 70/2008, válido até 29/03/2010. 
 
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 17/09/2009. 
 
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. 
 
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, 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. 

 
 
21 - REQ. N.º 2092/09 � PC N.º 114/05 � RAIMUNDO MACHADO COSTA 

 
 
44 - Presente requerimento de Raimundo Machado da Costa, titular do processo de 
licenciamento de construção de uma moradia, para o qual foi emitido o competente Alvará  

com o nº 248 de 31.08.07, no prédio sito no lugar de Pêro Neto, da 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 � 3.371,14 (três 

mil trezentos e setenta e um euros e catorze cêntimos) da caução prestada através da 

garantia bancária NR.º 125-02-1221937, do Banco Comercial Português, datada de 8 de 

Agosto 2007, no valor de � 3.745,71 (três mil setecentos e quarenta e cinco euros e setenta 

e um cêntimos), ficando retidos os restantes os restantes 10% no montante de � 374,57 

(trezentos e setenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos) da referida caução, até a 

recepção definitiva das mesmas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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22 - REQ. N.º 1839/09 � PC N.º 636/02 � PEDRO MIGUEL MENDES BERNARDO 

 
 
45 - Presente requerimento de Pedro Miguel Mendes Bernardo, titular do processo de 
licenciamento de construção de uma moradia, para o qual foi emitido o competente Alvará com 

o n.º 419/2003, de 02/07, no prédio sito no lugar de Bico da Garcia, da Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, a solicitar a recepção definitiva 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 a recepção definitiva das obras de urbanização conforme auto anexo, e mandar 

libertar os restantes � 435,55 (quatrocentos e trinta e cinco euros e cinquenta e cinco 

cêntimos) da caução efectuada nos cofres da tesouraria desta Câmara Municipal através 

da guia n.º 382/2003, de 11/06, no valor de � 3.919,98 (três mil novecentos e dezanove 

euros e noventa e oito cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - REQ. N.º 3237/09 � PC N.º 91/04 � QUINTA DAS NESPEREIRAS � ACTIVIDADE 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, LDA. 

 
 
46 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de um Edifício Habitacional, a 

levar a efeito num prédio rústico, localizada em Picassinos, Freguesia de Marinha Grande, 

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

realizada em 26/02/2009. 
 
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 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. 
 
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. O acesso viário ao prédio deverá ser executado com o devido acompanhamento da 

Divisão de Infra-Estruturas e Redes Municipais, visto a requalificação do caminho 

público de acesso se encontrar planeado no âmbito da empreitada designada por 

�Beneficiação da Rua António Maria da Silva�. 

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

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

confinante com o arruamento, cujo alinhamento, materiais e dimensões deverão ser 

definidos no local pelos serviços técnicos competentes desta Câmara. 
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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 é 

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
24 - REQ. N.º 3323/09 � PC N.º 45/09 � ÁLVARO JOÃO SERRA NAZARÉ 

 
 
47 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Garagem e Anexos, a 

levar a efeito num prédio urbano, localizado em São Pedro de Moel, 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 06/08/2009. 
 
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 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 

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. 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. 

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

consequência da realização da obra, sendo que os trabalhos a executar ficarão 

interditos durante o período compreendido entre 1 de Julho e 31 de Agosto, de acordo 

com o art. 41.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. Caso a obra não 

se encontre concluída, à data do início do prazo de suspensão referido, deverá o dono 

da obra tomar todas as medidas necessárias de forma a acautelar o perfeito 

isolamento da mesma, nomeadamente através da colocação de tapumes, sendo que 

todas as acções de desobstrução da via pública, deverão estar concluídas, nos termos 

do art. 40.º do referido regulamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - REQ. N.º 3166/09 � PC N.º 163/09 � PLASTIGA � COMERCIALIZAÇÃO 

REPRESENTAÇÃO DE MOLDES, LDA 
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Processo retirado da ordem do dia para deslocação ao local. 
 
 
26 - REQ. N.º 3477/08 � PC N.º 286/08 � ADRIANA PAULA CALADO ROQUE 

 
 
48 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de um Edifício Habitacional e 

Garagens, a levar a efeito num prédio rústico, localizado no lugar da Comeira, Freguesia da 

Marinha Grande. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com normas 

legais e regulamentares aplicáveis, atestando ainda 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, com os seguintes condicionalismos: 

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

seguintes elementos:  

a) Planta de Implantação à escala 1:200 ou superior, desenhada sobre levantamento 

topográfico do terreno e área envolvente numa extensão de 20m, contendo a 

representação da localização das baterias de contadores de água e receptáculos 

postais, a delimitação inicial e final do prédio, área de cedência ao domínio público e 

demais quesitos constantes do n.º 2 do art. 10.º do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas, devendo antes da sua elaboração, solicitar previamente aos 

serviços, indicações relativas ao perfil viário que se pretende adoptar para o 

reperfilamento da Rua do Corgo Sul, tendo em consideração a necessidade de se 

estabelecer uma ligação efectiva e directa à Estrada dos Guilhermes, no âmbito do 

estudo viário desenvolvido pela Universidade de Coimbra, para a �Estruturação e 

Optimização do Funcionamento do Sistema de Transportes da Cidade da Marinha 

Grande�;    

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

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

04/09;  

c) Esquema de chaminés de ventilação e exaustão de fumos ou gases de 

combustão/esquema de fumos das cozinhas; 

d) Pormenor dos receptáculos postais, à escala adequada, em conformidade com o 

disposto no Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06 de Abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 de Setembro, e pela 

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

e) Peças gráficas rectificativas que visem dar cumprimento ao disposto no n.º 7 do art. 

37.º do Regulamento de Segurança Contra Incêndios em Edifício de Habitação, 

disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21/02, por se verificar a existência de vãos em 

paredes exteriores de corpos do mesmo edifício em confronto, a uma distância, entre 

as mesmas, inferior a 8 metros;   

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua do Corgo Sul, 

cujos materiais, alinhamento e dimensões deverão ser previamente definidos pelo 

serviços técnicos competentes desta câmara, de acordo com a nova Planta de 

Implantação referida na alínea a) do ponto anterior. 
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3. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários seja efectuada de acordo 

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

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

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

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

pintados. O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

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

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

das Edificações Urbanas. No muro entre estremas, quando confinante com espaço 

público, deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 1.50m, a contar do 

limite do passeio, não podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 1,80m. 

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

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

utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



27 - 1.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
49 - Presente proposta da 1ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, acompanhada 

de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
1ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 128.788,27 euros nos reforços 

e de 128.788,27 euros nas anulações; 
1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 80.942,00 euros 
nos reforços e de 80.942,00 euros nas anulações.  
1ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 6.094,00 euros nos 
reforços e de 6.094,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

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

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

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 1ª 

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. 

 
 
28 - AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO.  

 
 
50 - Presente despacho n.º 10/AP/GP/2010, do Senhor Presidente da Câmara, de 15 de Janeiro 
de 2010 (Anexo 2). 
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A Câmara Municipal, após apreciação do assunto, delibera autorizar a celebração de 

contrato de prestação de serviços jurídicos de patrocínio judiciário em todos os processos 

judiciais em que o Município da Marinha Grande seja parte ou interveniente, com o Sr. 

Dr. Víctor Manuel Pereira Faria (Advogado), com os fundamentos constantes do 

despacho identificado e que se dão por reproduzidos, de acordo com o artigo 6.º, do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 

35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 





 

A reunião foi interrompida neste momento, quando eram 17:50 horas, tendo recomeçado 

pelas 18:15 horas. 

 

 

 

 
 
29 - NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TUMG, EMPRESA 

MUNICIPAL, FIXAÇÃO DO ESTATUTO REMUNERATÓRIO DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA TUMG, EMPRESA MUNICIPAL E NOMEAÇÃO DO FISCAL 

ÚNICO DA TUMG, EMPRESA MUNICIPAL. 
 
 
Antes de se proceder à votação, por escrutínio secreto, da presente proposta, os Srs. Vereadores 

emitiram as seguintes opiniões: 
 
Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho � disse que discorda da proposta, embora não tenha nada 

contra as pessoas em causa. Entende que se deveria seguir o formato anterior, ou seja, o 
Presidente do Conselho de Administração deveria ser um Vereador. A proposta apresentada 
onera o Município e, neste momento, esta era uma despesa desnecessária. 
 

 

Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira � disse que lhe causa estranheza que a Presidência seja dada a 

uma pessoa de fora da autarquia, considerando que se trata de uma medida despesista, que 
acarreta um encargo de 120.000 � anuais, que não se justifica numa altura em que o País 

atravessa dificuldades, e que por esse motivo também a Marinha Grande tem dificuldades 

assim como a própria Câmara. O que está em causa, e de que discorda, é uma medida de 

gestão, pois reconhece mérito e qualidades profissionais aos nomeados. 
 
 
Sr. Vereador Dr. António Santos � apresentou a declaração escrita cujo conteúdo se passa a 

transcrever: 
 

�Nos tempos que decorrem as organizações e a CMMG é uma organização, para manterem 

um bom nível de correspondência às exigências que lhes são impostas, diariamente pela 
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sociedade, só o conseguem se dispuserem de uma equipa apetrechada, com bastante saber e 

totalmente moralizada. 

 

De notar, que o bem mais precioso que as organizações tem, são sem dúvida, as pessoas, não 

só porque estamos na era da informação e da inovação, mas porque os bens materiais, ou seja, 

as máquinas, não passam disso mesmo, agindo subalternizadas ao foco principal que é o ser 

humano. 

 

Temos então as pessoas como ênfase das organizações, cabendo a estas a difusão e partilha do 

conhecimento. 

 

O que está aqui em causa, neste ponto da Ordem de Serviço (ponto 29) é a nomeação do 

Conselho de Administração do TUMG, EM, estatuto remuneratório do Conselho de 

Administração da TUMG, EM e nomeação do Fiscal Único da TUMG, EM.  

 

Segundo Informação do Sr. Presidente, Dr. Álvaro Pereira, a proposta é fundamentada nas 

capacidades pessoais que se reconhecem aos membros propostos, onde releva a sua entrega e 

disponibilidade para a causa pública e que foram ainda considerados como muito relevantes 

para esta escolha a qualificação e experiência profissionais demonstradas na área da gestão e 

de transportes urbanos. 

 

Perante estas palavras, dispõem de todos os pressupostos para uma boa Gestão, que deve 

assentar na concretização dos seguintes objectivos: 

 

- Aumento sustentado na mobilidade urbana, assente em percursos e modelos de gestão, que 

melhor respondam às reais necessidades da população. Pretende-se desta forma, que a 

TUMG, EM, abranja o maior número de cidadãos do concelho. 

 

- Atribuição de passes mensal gratuitos para utilização em transportes urbanos do concelho, 

para alunos residentes no mesmo, que estejam a frequentar o 2.º ou 3.º ciclo do Ensino Básico 

Profissional ou Secundário em estabelecimentos de ensino da Marinha Grande. 

 

- Disponibilização de passes normais gratuitos para utilização nos transportes urbanos do 

Concelho, para indivíduos idosos residentes e recenseados que estejam inscritos em centros de 

Ocupação e Lazer para idosos ou no Programa de Actividades Física para idosos. 

 

- Extensão dos transportes urbanos à Vieira, Praia da Vieira, S. Pedro de Moel e Água de 

Medeiros no período de época balneária. 

 

- Criação de uma rede de Espaços de estacionamento que permitam o acesso fácil e ordenado 

de veículos e pessoas ao Centro Histórico e ao Comércio Local. 

 

Podemos dizer que estamos na presença de um contrato para a concretização de determinados 

objectivos, designadamente os supra-referênciados. 

 

- Também sabemos, de antemão, que se trata de uma nomeação de pessoas com cariz 

eminentemente político, mas também que vão, com certeza, colocar os interesses do concelho 

acima de quaisquer outros. 
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- Se neste preciso momento nada me custa levantar o braço para votar favoravelmente, da 

mesma maneira, se os objectivos não forem concretizados, a breve trecho, nada me custará do 

mesmo modo levantar o braço para denunciar a inércia e a ineficiência da equipa. 

 

- Espero que tal não aconteça� ganha a Marinha e a sua população� �. 

 
 
Sr. Vereador Paulo Vicente � chamou a atenção para o facto de a composição do executivo se 

ter alterado em relação aos anteriores, uma vez que só dispõe de dois Vereadores a tempo 

inteiro, para além do Presidente, e aquilo que se pretende, e que se apresenta, é uma equipa  
profissionalizada. 
 
 
51 - Na sequência da tomada de posse a 04.11.2009 decorrente do acto eleitoral autárquico de 

Outubro de 2009, o Presidente do Conselho de Administração da TUMG deixou de exercer 

funções, já que a sua nomeação datada de 22.12.2005 foi assumida enquanto vereador da 
Câmara Municipal. 
 
Assim, e tendo em conta a necessidade de nomear um novo Conselho de Administração, e 

sob proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal, no uso da competência prevista 

nº artigo 64º, nº 1, alínea i), da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à 

Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e por força do disposto no nº 2 do artigo 10º da Lei 58/98 

de 18 de Agosto (Lei das Empresas Municipais) e no nº 3 do artigo 9º dos Estatutos da 

empresa TUMG, EM, delibera nomear o novo Conselho de Administração da TUMG, 

EM, com a seguinte composição: 

 

Presidente: Dr. Rui António Laborinho Teodósio Pedrosa 

Vogal: Engº João António de Jesus Pereira 

Vogal: Sr. Francisco Fernando Gaspar Roldão 

 
O Senhor Presidente informou que a presente proposta é fundamentada nas capacidades 

pessoais que se reconhecem aos membros agora propostos, de onde releva a sua entrega e 
disponibilidade para a causa publica, e que foram ainda considerados como muito relevantes 
para esta escolha a qualificação e experiência profissionais demonstrados na área da gestão e 

dos transportes urbanos, bem como a notória partilha dos nomeados de conceitos estratégicos 

do papel da TUMG, EM no desenvolvimento do Concelho, designadamente através da aposta 

sustentada na mobilidade urbana, assente em percursos e modelos de gestão que melhor 

respondam às reais necessidades da população, bem como numa rede de espaços de 

estacionamento que permitam o acesso fácil e ordenado de veículos e pessoas ao Centro 

Histórico e ao Comércio Local. 
 
O mandato dos actuais membros do Conselho de Administração é coincidente com o mandato 

dos titulares do Órgão Autárquico, conforme o disposto no nº 3 do artigo 9º da Lei 58/98 de 18 

de Agosto (Lei das Empresas Municipais), sem prejuízo dos actos de exoneração e da 

continuação de funções até à efectiva substituição. 
 
Tendo em conta o preceituado na Câmara Municipal delibera ainda fixar o estatuto 

remuneratório dos membros do Conselho de Administração da TUMG, EM, atento o 

disposto na alínea h) do artigo 16º da Lei 58/98 de 18 de Agosto e nos nº 1 do artigo 11º e 

alínea h) do artigo 15º dos Estatutos da TUMG, EM: 
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Presidente do Conselho de Administração � Dr Rui Pedrosa 

Remuneração ilíquida de 2.335,12 �  
(85% do valor limite da remuneração ilíquida � 2.747,20 - dos vereadores em regime de 
permanência � estabelecido pela alínea a) do nº 2 do artigo 11º dos Estatutos da Empresa) 
 
Vogal do Conselho de Administração � Eng. João Pereira 

Remuneração ilíquida de 2.284,38 �  
(85% do valor limite da remuneração ilíquida � 2.613,84 � - dos chefes de divisão municipal � 
estabelecido pela alínea b) do nº 2 do artigo 11º dos Estatutos da Empresa) 
 
Vogal do Conselho de Administração � Sr. Francisco Roldão 

Remuneração ilíquida de 1.960,38 �  
(75% do valor limite da remuneração ilíquida � 2.613,84 � - dos chefes de divisão municipal � 
estabelecido pela alínea b) do nº 2 do artigo 11º dos Estatutos da Empresa) 
 
A Câmara Municipal delibera ainda, no cumprimento do preceituado na alínea b) do nº 1 

do artigo 8º dos Estatutos da Empresa e no nº 1 do artigo 9º e no artigo 14º da Lei 58/98 

de 18 de Agosto, nomear como Fiscal Único da empresa TUMG, EM o Dr. João Carlos 

Cunha da Cruz, Revisor Oficial de Contas inscrito na Ordem dos ROC�s sob o n.º 1228, 

Economista inscrito na Ordem dos Economistas sob o n.º 9222, Técnico Oficial de Contas 

inscrito na Câmara dos TOC�s sob o n.º 36516 e Administrador de Insolvência inscrito na 

Direcção Geral da Administração da Justiça sob o n.º 147. 

 

Esta deliberação foi tomada por escrutínio secreto, com 4 votos a favor e 3 votos contra. 

 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Dengucho ausentou-se da reunião nesta altura, quando eram 

18:50 horas, não tendo participado na votação dos restantes assuntos. 

 

 
30 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE 

CONCEPÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO N.º 105/08. 
 
 
52 - Por deliberação desta Câmara Municipal, de 24 de Julho de 2008, foi aberto o concurso 

público internacional para trabalhos de concepção relativo ao �Complexo Municipal de 

Piscinas da Marinha Grande� e foram, simultaneamente, aprovados o Programa de Concurso, o 

Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e Cláusulas Técnicas e o Programa Preliminar. 
 
No Programa Preliminar estão previstos quatro tanques, nomeadamente tanque 1 (dimensões 25 

m x 22 m, profundidade 2 m), tanque 2 (dimensões 22 m x 12 m, profundidade: altura mínima 

1,10 m e altura máxima 1,50 m), tanque 3 (dimensões 50 m x6 m; profundidade 2 m) e tanque 

4 (dimensões 22 m x 4 m, profundidade: altura mínima 0,20 m e altura máxima 0,45 m), além 

de um conjunto de espaços enumerados no seu n.º 4. O mesmo documento estipula como valor 

máximo para a realização da obra o montante de 4.200.000,00 euros, a que acresce IVA à taxa 

legal em vigor. 
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O procedimento foi iniciado em 24 de Julho de 2008 e os respectivos anúncios foram enviados 

para publicação, no Jornal Oficial da União Europeia e no Diário da República, em 25 de Julho 

de 2008. 
 
Até ao momento não foi tomada qualquer decisão final no âmbito desse procedimento. 
 
Nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a entidade 

competente para autorizar a despesa pode anular o procedimento quando razões supervenientes 

e de manifesto interesse público o justifiquem.  
 
E certo é que ocorrem essas razões, designadamente: 
 
A)Em 8 de Julho de 2009, foi celebrado o Protocolo de Financiamento �Política de Cidades � 
Parcerias para a Regeneração Urbana�, entre o Programa Operacional Regional do Centro � 
�Mais Centro� e este Município, que tem por objecto um programa de acção, em que a 

cobertura financeira dos projectos a cargo deste Município, assente em recursos próprios, é 

superior a 2.750.000,00 euros. 
 
A este valor acresce que o custo de execução do projecto de Reabilitação da Fábrica da 

Resinagem, de acordo com o orçamento aprovado por deliberação camarária, de 15 de Julho de 

2004, ascende a 6.346.377,13 euros, apenas tendo sido considerado como custo elegível o 

montante de 5.196.102,45 euros, o que significa que, para a execução dessa obra, tem ainda de 

ser mobilizada adicionalmente uma verba superior a 1.150.000,00 euros, por recurso a meios 
financeiros próprios. 
 
B) Em 16 de Dezembro de 2008, foi celebrado o contrato de delegação de competências com 

subvenção global, entre o Programa Operacional Regional do Centro e a Comunidade 

Intermunicipal do Pinhal Litoral, que tem por objecto a delegação de competências para a 

implementação e desenvolvimento do Programa Territorial de Desenvolvimento, a ele anexo. 
 
O Município da Marinha Grande está integrado na referida Comunidade Intermunicipal e está, 

por isso, obrigado a promover projectos e acções que ascendem a 7.610.000,00 euros, dos quais 

3.000.000,00 euros correspondem a recursos próprios deste Município. 
 
A execução dos projectos, com financiamento já garantido, consome um volume muito elevado 

de recursos próprios municipais que vedam a possibilidade de execução do projecto posto a 

concurso relativo ao complexo de piscinas. Em ambos os casos, estão em causa compromissos 

assumidos em data posterior à abertura do concurso para trabalhos de concepção e que afectam 

significativamente os meios financeiros próprios disponíveis. 
 
A falta de perspectiva quanto à possível obtenção de comparticipações financeiras para a 
execução da obra do complexo de piscinas, que não foi incluída em nenhum dos mencionados 

contratos de financiamento, é também um elemento determinante na não continuidade do 

procedimento em apreço. 
 
Ora, tendo em conta o conjunto de compromissos indicados nas alíneas precedentes e todos os 

restantes compromissos legais e contratuais assumidos, é forçoso concluir que este Município 

não dispõe de meios financeiros próprios para acorrer à execução de uma obra, como a 

presente, avaliada em mais de quatro milhões de euros.  
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Não está em causa, como é evidente, a necessidade de construção de novas piscinas municipais, 

mas sim que os custos a incorrer com a sua realização têm de se coadunar dentro de certos 

limites. 
 
C) O procedimento em apreço foi lançado no quadro de vigência da Portaria, de 7 de Fevereiro 

de 1972, relativa às Instruções para o cálculo de honorários de projectos de obras públicas.  
 
Após o início do procedimento foi publicada a Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho, que 
aprova as Instruções para a elaboração de projectos de obras. A entrada em vigor desta nova 

Portaria significa, por um lado, que no procedimento de concepção se aplica a Portaria de 1972, 

e, por outro lado, que, aquando do lançamento do procedimento para a execução da obra se 

aplicará a Portaria de 2008 (artigo 4.º). O que se traduz, em termos práticos, na aquisição de um 

projecto de execução que afinal teria de ser revisto em função da Portaria de 2008, com os 

inerentes custos adicionais. 
 
Mas, não são apenas estes os efeitos da aprovação da Portaria de 2008, que, sublinhe-se, é 

posterior à data de início (em 24 de Julho de 2008) do procedimento de trabalhos de concepção. 
 
A Portaria n.º 701-H/2008 obedece a orientações que alteram substancialmente o quadro legal 

até aí vigente, sem que existissem indícios públicos quanto a esta alteração. As principais 

orientações são nomeadamente: a eliminação de todos os procedimentos de cálculo de 

honorários, incompatíveis com a actual economia de mercado; o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento dos requisitos mínimos exigidos em cada fase do projecto; a atribuição de 

maior responsabilização aos autores do projecto; a introdução de maior rigor nas estimativas 

orçamentais elaboradas nas diferentes fases do projecto. Prova desta nova concepção decorre, 

de imediato, da densidade que o programa preliminar, à luz das Instruções para a elaboração de 

projectos de obras de 2008, passa a revelar e que se diferencia, em termos qualitativos e 
técnicos, do programa preliminar que integra o procedimento iniciado em Julho desse ano. 
 
Estas alterações legais supervenientes são de claro e manifesto interesse público e justificam, 

também, a anulação do procedimento. 
 
D) Por último, constata-se a omissão de um estudo relativo à sustentabilidade financeira do 
empreendimento, tendo em conta os futuros custos operacionais de exploração, aspectos que, 

em alguma medida, se encontram pressupostos às exigências do programa preliminar para um 

projecto deste tipo, nos termos das Instruções para a elaboração de projectos de obras, de 2008. 
 
Em qualquer dos fundamentos está-se perante factos exteriores ao procedimento e defronte de 
circunstâncias que conduzem a uma alteração do interesse em contratar, por parte da entidade 

adjudicante, factos e circunstâncias posteriores à data de início do procedimento pré-contratual. 
 
No caso em apreço, permanece o interesse público local que justifica a necessidade de 

construção de novas piscinas municipais, mas não com base na opção escolhida para a sua 

prossecução, na medida em que esta tem de se moldar à efectiva capacidade de concretização 

do Município. A construção de novas piscinas municipais continua a ser uma prioridade, que se 

deve, no entanto, ajustar à escassez de recursos financeiros municipais. 
 
Para além disso, cabe acentuar que a presente deliberação não se sustenta em aspectos atinentes 

à qualidade das propostas apresentadas, matéria que se insere no raio de acção do júri do 
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procedimento, mas sim exclusivamente em razões de interesse público supervenientes à data de 
início do procedimento, como se demonstrou. 
 
Nestes termos e por ocorrerem razões supervenientes e de manifesto interesse público, a 

Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de Junho, anular o procedimento n.º 105/08 � AP/DATLO/GAT, relativo 

aos trabalhos de concepção do Complexo Municipal de Piscinas da Marinha Grande, com 

os fundamentos expostos.  

 

Mais delibera dar cumprimento ao disposto no n.º 3 do citado artigo 58.º. 

 

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

Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira. 

 
 
31 - ERT � TURISMO DE LEIRIA-FÁTIMA, PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

COM VISTA Á PARTICIPAÇÃO NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 

 
 
Presente ofício da ERT Turismo de Leiria-Fátima, entrado a 13.01.10, a dar conta da parceria 

proposta aos Municípios parceiros para a participação conjunta na Bolsa de Turismo de Lisboa, 

a decorrer entre 13 e 17 de Janeiro. 
 
A parceria está consubstanciada em protocolo, cujos conteúdos se dão por integralmente 

reproduzidos e se anexam à presente acta (Anexo 3). 

 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
32 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM VISTA À GESTÃO 

AMBIENTALMENTE EQUILIBRADA DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA (VFV) 
 
 
53 - No seguimento de um contacto realizado com a VALORCAR, Sociedade gestora das 
Viaturas em Fim de Vida, para colaboração da Câmara Municipal da Marinha Grande na gestão 

ambientalmente equilibrada dos VFV, assegurando assim o seu correcto tratamento e 
reciclagem, foram analisados os pressupostos e condições, pelo que se concluiu aderir a esta 

Sociedade, através da celebração do Protocolo, cujo exemplar se anexa. 
 
No exercício das suas competências, as Câmaras Municipais produzem / detêm VFV e vêem-se 
obrigadas a recolher VFV abandonados na via pública, aos quais importa dar um destino 

adequado. 
 
A VALORCAR possui uma rede nacional de operadores autorizados pelas autoridades 
competentes para a recepção/tratamento de VFV. As empresas que integram a rede Valorcar, 

por cada veículo recebido, terão de proceder à emissão de um certificado de destruição. 
 
Dado que é um serviço da responsabilidade da autarquia e que existem diversas viaturas 

abandonadas na via pública, a necessitarem de ser removidas, é justificada a necessidade de 

implementação deste serviço. 
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Para aderir a este projecto, será apenas necessário proceder à celebração do Protocolo junto da 

entidade Valorcar, e que se anexa à presente proposta de deliberação (Anexo 4). 
 
Este procedimento não tem quaisquer encargos para a autarquia e pode ser rescindido a todo o 
tempo por qualquer uma das Partes, com base no seu incumprimento, mediante aviso prévio de 

30 dias. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, nº 1, alínea u), da Lei n.º 

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

protocolo de colaboração com vista à gestão ambientalmente equilibrada de veículos em 

fim de vida, com a VALORCAR � Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, 

Lda., nos termos da minuta de protocolo que se dá por reproduzido e se aprova. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
33 - �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM) � 

INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO DE TRABALHOS. 

 
 
54 - Presente informação da DOPU com a ref. IA -02/10 de 15 de Janeiro, que se anexa, 
propondo a interrupção da suspensão dos trabalhos relativos à empreitada �REABILITAÇÃO DA 

RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO1 - MONTANTE DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO 

N.º 03/07 (DIRM)�, no período compreendido entre 18 e 29 de Janeiro de 2010, para que se 

possam executar parte dos trabalhos a mais aprovados em Reunião de Câmara de 1 de Outubro, 

cujo contrato, com a referência �CONTRATO TRABALHOS A MAIS 97/09 � CP 03/ 07 (DIRM)� 
foi celebrado em 11 de Dezembro de 2009. 
É ainda proposta a retomada da suspensão total dos trabalhos, após este período, pelo facto de 

ainda não se encontrarem disponíveis para intervir as parcelas que, fazendo parte integrante da 

área de intervenção, ainda não foram consignadas, não sendo possível dar continuidade aos 

trabalhos programados. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref.ª IA � 

02/2010, anexa (Anexo 5), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera: 

 

 Aprovar a interrupção da suspensão total dos trabalhos relativos à empreitada 

�REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO1 - MONTANTE DE CASAL DE 

MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM)�, adjudicada à empresa 

Construções Pragosa S.A., por um período de 12 dias � doze dias, entre 18 e 29 de 

Janeiro, para que se proceda à execução de trabalhos relativos ao �Contrato 

Trabalhos a Mais 97/09 � CP 03/ 07 (DIRM)�. 

 

 Aprovar a suspensão total dos trabalhos relativos à empreitada �REABILITAÇÃO DA 

RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO1 - MONTANTE DE CASAL DE MALTA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM)�, adjudicada à empresa Construções 

Pragosa S.A., por um período de 30 dias � trinta dias. O auto de suspensão tem 

início no dia 30 de Janeiro de 2010 e termo no dia 28 de Fevereiro de 2010, de 

acordo com o artigo 186.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - ALARGAMENTO DA RUA ANTÓNIO BATISTA � CEDÊNCIA DE 25,62 M2 DE 

TERRENO, DA SR.ª AMÉLIA MARIA DE PAIVA DIAS MASCARENHAS. 
 
 
55 - Através de deliberação camarária, de 18 de Junho de 2009, foi ratificada a negociação de 

cedência de uma parcela de terreno necessária para o alargamento da Rua António Batista. 
 
As condições então acordadas revelam alguma desconexão com a área cedida para integrar o 

domínio público, pelo que se revela ajustado proceder a uma reponderação dessas condições. 
 
Assim, a Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera alterar a deliberação 

camarária de 18 de Junho de 2009, fixando como contrapartida pela cedência de uma 

parcela de terreno do prédio de que é dona Amélia Maria de Paiva Dias Mascarenhas, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 2171, que confronta a Norte com 

Proprietária, a Sul com Proprietária, a Nascente com Caminho e a Poente com 

proprietária (Amélia Maria de Paiva Dias Mascarenhas), para alargamento da Rua 

António Batista, que passa a integrar o domínio público, a demolição total de uma casa de 

r/c com área total de 45,00 m², incluindo remoção do entulho. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

35 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR QUEDA NA 

VIA PÚBLICA, APRESENTADO POR ROSINDA DE JESUS ROSA FERREIRA. 

DEFERIMENTO. 
 
 
56 - Presente requerimento apresentado por Rosinda de Jesus Rosa Ferreira, através do qual 

solicita indemnização por danos provocados por queda na via pública. 
 
Presente Informação n.º 27/2009/MAC, de 18 de Dezembro, na qual se apreciam os factos 

invocados pela requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 27/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 6) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar a requerente, Rosinda de 

Jesus Rosa Ferreira, NIF 106 724 410, no valor de quarenta e um euros e dezasseis 

cêntimos, mediante a apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na 

medida em que se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual das pessoas colectivas públicas, de acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, 

do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

36 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR CLÁUDIO FILIPE SIMÕES LETRA. 

DEFERIMENTO. 
 
 
57 - Presente requerimento apresentado por Cláudio Filipe Simões Letra, através do qual 

solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 28/2009/MAC, de 22 de Dezembro, na qual se apreciam os factos 

invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 28/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 7) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar o requerente, Cláudio 

Filipe Simões Letra, NIF 224 458 809, no valor de noventa e um euros e vinte e oito 

cêntimos, mediante a apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na 

medida em que se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual das pessoas colectivas públicas, de acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, 

do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
37 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR PROJECÇÃO 

DE PEDRA DA CALÇADA, APRESENTADO POR ANA CRISTINA MARTINHO 

GONÇALVES. DEFERIMENTO. 
 
 

58 - Presente requerimento apresentado por Ana Cristina Martinho Gonçalves, através do qual 

solicita indemnização por danos provocados por projecção de pedra da calçada. 
 
Presente Informação n.º 29/2009/MAC, de 23 de Dezembro, na qual se apreciam os factos 

invocados pela requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 29/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 8) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar a requerente, Ana Cristina 

Martinho Gonçalves, no valor de cento e oitenta euros, mediante a apresentação do 

respectivo recibo comprovativo da despesa, na medida em que se encontram reunidos os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas, de 

acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, do Regime da Responsabilidade Civil 
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Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARCIEL TEMCIUC. DEFERIMENTO. 
 
 
59 - Presente requerimento apresentado por Marciel Temciuc, através do qual solicita 

indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 01/2010/MAC, de 4 de Janeiro, na qual se apreciam os factos 

invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 01/2010/MAC, que fica 

anexa (Anexo 9) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar o requerente, Marciel 

Temciuc, no valor de duzentos e vinte e dois euros, mediante a apresentação do respectivo 

recibo comprovativo da despesa, na medida em que se encontram reunidos os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas, de 

acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

39 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO AZAMBUJA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/2008 (DIRM) � PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

 
 

60 - Presente informação da D.I.R.M., com a ref.ª smv-01.10, da qual se pode concluir o 
seguinte: 

 o desenvolvimento dos trabalhos está condicionado às condições climatéricas adversas 

que se têm verificado; 
 o caderno de encargos, no seu ponto 4.4.3 admite a possibilidade de o plano de 

trabalhos ser alterado. 
 
Assim, apreciada a informação anexa (Anexo 10), com a ref.ª smv-01.10, a Câmara 

Municipal delibera aprovar a concessão de uma prorrogação legal do prazo 

contratualmente fixado em vinte dias, nos termos do ponto 4.4.3 do Caderno de Encargos 

e do ponto 1 do art. 13º do Decreto-Lei N.º 6/2004, de 6 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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40 - AVALIAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE VINCULADO À AUTARQUIA � 

CRIAÇÃO DE UMA SECÇÃO AUTÓNOMA PARA AVALIAÇÃO DESTES 

TRABALHADORES. 

 
 
61 - A portaria n.º 759/2009, de 16 de Julho, procede à adaptação do sistema integrado de 

gestão e avaliação na Administração Pública, aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 
Dezembro, ao pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e 
dos ensino básico e secundário. 
 
Conforme preceituado no artigo 3.º da citada portaria, o Conselho Coordenador da Avaliação 

do pessoal não docente vinculado às autarquias locais, é o do respectivo município, devendo 

integrar os directores dos agrupamentos de escolas. 
 
A lei prevê ainda, sem prejuízo do supramencionado, que a câmara municipal deve deliberar a 

criação de uma secção autónoma para a avaliação deste pessoal, em conformidade com o artigo 
58.º, n.º 3 da Lei n.º 66-B/2007, de 27 de Dezembro. 
 
A secção autónoma é presidida pelo presidente da câmara, que pode delegar essa competência 

num vereador e integra os directores dos agrupamentos de escolas (no nosso caso, 
Agrupamento Guilherme Stephens, Agrupamento Nery Capucho e Agrupamento de Vieira de 
Leiria). 
 
A esta secção compete: 
- Garantir o rigor e a diferenciação dos desempenhos, cabendo-lhe validar as avaliações de 

desempenho relevante e desempenho inadequado, bem como proceder ao reconhecimento do 
desempenho excelente; 
- Emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das propostas de avaliação. 
 
Nos termos da lei, a homologação das avaliações do pessoal não docente vinculado às 

autarquias é da responsabilidade do presidente da câmara (cfr. artigo 4.º da Portaria n.º 

759/2009, de 16 de Julho). 
 
Para efeitos de fixação das percentagens de diferenciação de desempenhos, o pessoal não 

docente vinculado à autarquia integra as quotas que forem atribuídas a esta (cfr. artigo 6.º, n.º 3 

da citada Portaria). 
 
Neste sentido a Câmara Municipal ao abrigo do artigo 3.º, n.º 3 da Portaria n.º 759/2009, 

de 16 de Julho, artigo 58.º, n.º 3 da Lei n.º 66-B/2007, de 27 de Dezembro e artigo 64.º, n.º 

7 alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, delibera criar 

uma secção autónoma para avaliação do pessoal não docente vinculado à autarquia local. 

 

Da presente deliberação deve ser dado conhecimento aos respectivos agrupamentos de 

escolas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
41 - RECTIFICAÇÃO DE VALOR DE RENDA DA INQUILINA: MARIA ARLETE 

COSTA CRUZ - PRACETA DA LIBERDADE 
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62 - Presente informação n.º 56/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 11/01/2010, a dar conta da necessidade de rectificação do valor de renda 

de habitação social a partir de Fevereiro 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 rectificação do valor de renda para 20,82�, da 

inquilina Maria Arlete Costa Cruz, residente na fracção 1º Dto, Bloco 3, Praceta da 

Liberdade. 

 

Mais delibera que a renda acima citada, entre em vigor em Fevereiro do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
42 - TRANSFERÊNCIA HABITACIONAL DA INQUILINA ALZIRA INHO REI 

JORGE, RESIDENTE NA RUA ADRIANO MARQUES NOBRE N.º 59 PARA A 

HABITAÇÃO N.º 64 DA REFERIDA RUA, POR MOTIVOS DE SAÚDE. 
 
 
63 - Presente informação n.º 76/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED- datada de 13/01/2010, a dar conta da necessidade de transferência habitacional de 

Alzira Inho Rei, inquilina residente na Rua Adriano Marques Nobre n.º 59, para o número 64, 

sito na mesma morada, por motivos de saúde e de falta de condições de habitabilidade. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando a necessidade premente em 

melhorar as condições de saúde e bem-estar da inquilina em questão, delibera no uso da 

competência na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a 

transferência interna da inquilina Alzira Inho Rei para a habitação n.º 64, sito na Rua 

Adriano Marques Nobre, a partir do próximo mês de Fevereiro do corrente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
43 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINO 

CAMARÁRIO - JOÃO LUCAS HENRIQUES � RESIDENTE NA RUA DO BAIRRO 

DO CAMARNAL, N.º 50, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO 

MENSAL CORRIGIDO. 
 
 
64 - Presente informação n.º 79/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED datada de 14/01/2010, 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. 
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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 49,47� (quarenta e nove euros e quarenta e sete cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
44 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DA RENDA DO INQUILINO CAMARÁRIO � JOSÉ 

AUGUSTO ORNELAS, RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS, BLOCO 5 3.º 

D, CASAL DE MALTA. 
 
 
65 - Presente informação n.º 89/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED datada de 15/01/2010, referente à necessidade de actualização anual da renda do 
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 actualização anual da renda. 

 

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

valor de 47,70� (quarenta e sete euros e setenta cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
45 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL SITA NA RUA JÚLIO BRAGA 

BARROS BLOCO 4 4.º DIREITO - CASAL DE MALTA � A ANABELA OLIVEIRA 

SANTOS, POR FALTA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. 
 
 
66 - Presente informação n.º 80/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED- datada de 15/01/2010, a dar conta da necessidade de atribuição de uma habitação 

social de tipologia adequada, sita na Rua Júlio Braga Barros bloco 4 4.º direito Casal de Malta, 

a Anabela de Oliveira Santos, por motivo de sobrelotação e fracos recursos económicos. 
 

A Câmara analisou a referida informação e, considerando a necessidade premente em 

dignificar as condições de vida do agregado em questão, delibera no uso da competência 

prevista na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, concordar com a 

atribuição da habitação social mencionada em epígrafe a Anabela de Oliveira Santos, 

contribuinte fiscal número 200369830, a partir do próximo mês de Fevereiro. Mais 

delibera que a renda, no valor de 28,53� (vinte e oito euros e cinquenta e três cêntimos), 
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aplicada nos termos do Decreto-lei n.º 166/93, de 7 de Maio, entre em vigor, a partir do 

próximo mês de Fevereiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
46 - ANULAÇÃO DA GUIA DE RECEITA N.º 11152/2 EMITIDA EM DEZEMBRO DE 

2009, EM NOME DE LÍGIA COSTA JOSÉ, POR MOTIVO DE DUPLICAÇÃO. 

 
 
67 - Presente informação n.º 88/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 15/01/2010 e, na qual se dá conta da necessidade de se proceder à 

anulação da guia de receita número 11152/2, emitida a 17/12/2009, em nome de Lígia Costa 

José, no valor de 38,34�, por já anteriormente se ter emitida uma outra, referente ao mês de 

Dezembro do dito ano civil. 
 

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

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com a anulação da guia de receita número 

11152/2 , emitida a 17/12/2009, em nome de Lígia Costa José, no valor de 38,34� (trinta e 

oito euros e trinta e quatro cêntimos), contribuinte fiscal número 200 523 732. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
47 - ANULAÇÃO DE GUIAS DE RECEITA 2/11315, 2/11316, 2/11318 E 2/11319 - 

EMITIDAS EM NOME DE EPAMG � SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL, 

LDª 

 
 
68 - Presente informação nº 85/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - datada de 14/01/2010 e, na qual se dá conta da necessidade de se proceder à anulação 

das guias de receita, 2/11315 ( valor: 322,76 �), 2/11316 (valor: 1.033,92 �), 2/11318 (valor: 
995,63 �), 2/11319 (valor: 486,69 �), emitidas em nome de EPAMG � Sociedade de Ensino 
Profissional, Ldª, esta anulação deve-se ao facto de o horário de utilização da Instalação 

Desportiva Municipal acordado no início do Ano Lectivo 2009/2010, não ser coincidente com 

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

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com a anulação das guias de receita números 

2/11315 (valor: 322,76 �), 2/11316 (valor: 1.033,92 �), 2/11318 (valor: 995,63 �), 2/11319 

(valor: 486,69 �) em nome de EPAMG � Sociedade de Ensino Profissional, Ldª. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

48 - RESUMO DE TESOURARIA 
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Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte de Janeiro de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 306.388,61 � 
(trezentos e seis mil trezentos e oitenta e oito euros e sessenta e um cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

 

 



69 - A pedido do Sr. Presidente, e 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, por reconhecer a urgência de 

deliberação imediata sobre o mesmo: 

 

 

1. REQ. N.º 130/2010 � PC N.º 881/94 � INTERMOLDE � MOLDES VIDREIROS 

INTERN., LDA. 

 

2. APROVAÇÃO DA MISSÃO E DOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO SIADAP 







 

 

1 -  REQ. N.º 130/2010 � PC N.º 881/94 � INTERMOLDE � MOLDES VIDREIROS 

INTERN., LDA. 

 

 

70 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Unidade Fabril (1.ª Fase), 

levada a efeito no Lote 22 da Zona Industrial da Marinha Grande, deferido por Deliberações 

tomadas em Reuniões de Câmara, realizadas em 17/11/1994, 06/04/1995 e 06/07/1995, 
dispondo do Alvará de Licença de Construção n.º 461/1996. 
 
Presente Processo referente à Alteração e Ampliação das instalações iniciais (1.ª ampliação), 

deferido por Despacho do Vereador do Urbanismo, datado de 20/01/2005, dispondo do Alvará 

de Obras de Construção n.º 246/2005, de 01/08. 
 
Presente Processo referente à Alteração e Ampliação das referidas instalações (2.ª ampliação), 

deferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara datada de 09/04/2009, dispondo de 

Alvará de Obras de Alteração e Ampliação n.º 111/09, de 15/05/2009. 
 
Presente Projecto de Arquitectura de Alteração da Unidade Industrial 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Processo de Licenciamento das 

alterações requeridas. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - APROVAÇÃO DA MISSÃO E DOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO SIADAP 

 
 
71 - O artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, 04 de Setembro, preceitua que o 

SIADAP constitui um instrumento de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos 

objectivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo e dos objectivos anuais e 
planos de actividades, baseado em indicadores de medida a obter pelas unidades orgânicas. 
 
Os objectivos estratégicos plurianuais devem concretizar-se em objectivos de eficácia, 

eficiência e qualidade para possibilitarem a fixação de parâmetros de avaliação do desempenho 

dos serviços, conforme estatui o artigo 8.º do referido Decreto Regulamentar. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal ao abrigo do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 

18/2009, 04 de Setembro e artigo 64.º, n.º 7 alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua actual redacção, delibera aprovar a missão e objectivos estratégicos infra. 
 
Missão:  

 

Melhorar a qualidade de vida dos munícipes e promover a modernização administrativa com 

vista à aproximação dos serviços aos cidadãos. 
 
 
Objectivos estratégicos: 

 
 Melhorar a arquitectura dos processos de forma a assegurar uma economia de tempo, 

custo e qualidade, garantir a desmaterialização dos processos, disponibilização de 

serviços �on-line� de apoio ao munícipe através das respectivas plataformas, da criação 

do Gabinete do Munícipe e incentivar a participação dos munícipes na gestão da causa 

pública. 
 
 Reorganizar os serviços da autarquia, alterando a orgânica interna e criando novos 

espaços funcionais de atendimento ao público, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de Outubro. 

 
 Promover a qualidade de vida e o reforço de medidas de coesão social que garantam o 

acesso de toda a população a equipamentos, actividades e programas que permitam a 

sua total integração social e a garantia do acesso à igualdade de oportunidades. 
 

 Criar melhorias organizacionais e estruturais no âmbito das várias valências municipais, 

fomentar o investimento e acções nas várias áreas de actuação educativas, 

desenvolvimento desportivo, cultural, social e recreativo. 
 

 Consolidar o concelho, enquanto centro económico empreendedor e dinâmico, através 

da criação de incentivos à economia local, do investimento em novas infra-estruturas, 
ordenamento do território, ambiente e promoção do bem-estar. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

72 - 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 19:50 

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 

 
 
 

 

 


