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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia seis de 

Janeiro de dois mil e dez.   

 

 

 

 

 

Aos seis 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 15:45 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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

 
 



 

ORDEM DO DIA 
 

 

1. REQ. N.º 2829/09 � PC N.º 89/08 � ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE  

 

2. REQ. N.º 2520/09 � PC N.º 348/08 � FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA E 

ALMEIDA, S.A.  

 

3. REQ. N.º 1324/09 � PC N.º 109/09 � FILIPA ALEXANDRA SOUSA RUSSO  

 
4. REQ. N.º 2735/09 � PC N.º 229/09 � SOLO E BETÃO � COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEIS, LDA. 
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5. REQ. N.º 3124/09 � PC N.º 07/09 � ANTÓNIO JOSÉ LETRA TOMAZ 

 
6. REQ. N.º 117/09 � PC N.º 323/08 � MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO SILVA ALVES 

 
7. REQ. N.º 2318/09 � PC N.º 441/05 � JOSÉ ROLEIRO  

 
8. REQ. N.º 2848/09 � PC N.º 81/09 � JOAQUIM ALBERTO VICENTE FERREIRA 

 
9. REQ. N.º 283/07 � PC N.º 60/04 � ILÍDIO PEDRO RODRIGUES, LDA.  

 
10. REQ. N.º 2988/09 � PC N.º 886/05 � JOSÉ FERNANDO FERREIRA SANTOS  

 
11. REQ. N.º 3246/09 � PC N.º 34/04 � IMOEMBRA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

12. REQ. N.º 3247/09 � PC N.º 33/04 � IMOEMBRA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

13. REQ. N.º 2947/09 � PC N.º 1194/98 � OBRAFIL � CONTRUÇÕES FERREIRA, 

LDA. 

 

14. REQ. N.º 2946/09 � PC N.º 1195/98 � OBRAFIL � CONTRUÇÕES FERREIRA, 

LDA. 

 

15. REQ. N.º 2922/09 � PC N.º 356/08 � JOSÉ ROSA SOARES 

 

16. REQ. N.º 3379/09 � PC N.º 338/08 � ANA ISABEL FRANCO BONITA MATOS 

FONSECA NICOLAU 

 

17. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS 

PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 185/CO/2007 Nº 39/CO/2008 E Nº 

74/CO/2009, EM QUE É ARGUIDO CARLOS MANUEL CORDEIRO DO 

CASAL. 
 

18. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS 

PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 10/CO/2007, 04/CO/2008, 

06/CO/2008 E 174/CO/2008, EM QUE É ARGUIDO PAULO FERNANDO 

VITORINO MARIA. 
 

19. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU 

JOAQUIM CORREIA NOS DIAS 11 A 15 E 18 DE JANEIRO DE 2010 
 

20. PROJECTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE ANULAÇÃO PROFERIDA 

PELO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO EM 16/09/2006 � 

PROCESSO DISCIPLINAR � RECURSO CONTENCIOSO DE ANULAÇÃO � 

ANTÓNIO DOS SANTOS PESTANA � DELIBERAÇÃO FINAL. 

 
21. RESUMO DE TESOURARIA 
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22. ATENDIMENTO PÚBLICO 







 

 

Cantar as Janeiras � tendo em conta que hoje se comemora o Dia de Reis, o Grupo Coral da 
Tertúlia dos Anos de Ouro esteve presente no Salão Nobre para cantar as Janeiras ao executivo. 
O grupo felicitou o novo executivo e desejou-lhe um próspero ano novo.  
Em nome do executivo, a Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira agradeceu a presença do Grupo 
Coral e enalteceu a forma como os seus membros participam na vida cultural e social do 
concelho. Terminou convidando todos os presentes a comer o tradicional Bolo-Rei. 
 





 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

Pelas 16:30 horas foram retomados os trabalhos, tendo sido abordados, no período de antes da 

ordem do dia, os seguintes assuntos: 
 

 

Assunto fora de agenda � O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de um assunto não 

incluído na ordem do dia, que identificou, o que foi por todos aceite, tendo em conta a urgência 

de deliberação imediata sobre o mesmo. O assunto será apreciado depois de concluída a ordem 

do dia. 
 

 

Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho � pediu desculpa por não ter estado presente na última 

reunião, realizada no dia 22/12/2009, em virtude de se terem verificado atrasos nas reuniões de 

atribuição de notas que decorreram nesse dia.  
 

 

Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Dengucho � referiu que não esteve presente na última reunião 

por não saber, uma vez que a data da mesma foi antecipada numa reunião em que não lhe tinha 

sido possível estar. Disse só ter sabido da reunião na hora, quando já tinha assumido outros 

compromissos, pelo que sugeriu ao Sr. Presidente que nestas circunstâncias, e sempre que se 
verifique qualquer alteração ao dia e hora previamente estabelecidos, convoque todos os 

membros do executivo, podendo fazê-lo por e-mail. 
 
 
Sr. Presidente � aceitou a sugestão da Sr.ª Vereadora, referindo uma vez mais que a 
antecipação desta reunião se ficou a dever ao facto de amanhã ter que se deslocar a Lisboa, para 
uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Florestas. 
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Sr. Vereador Dr. António Santos � interveio para se congratular e enaltecer a decisão da 

Câmara Municipal de Leiria, ao institucionalizar para 2010 o pagamento dos medicamentos 

para os mais carenciados. 
 
 
Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira � pediu para ser esclarecido em relação ao seguinte: 
 

 dado que não vê qualquer razão objectiva, pretende saber porque é que a venda das 

senhas para os almoços das crianças só pode ser efectuada até às 13:30 horas; 
 

 pretende saber se o anunciado recrutamento de auxiliares de acção educativa se destina 

a resolver o problema de alguns POC�s, colocando-os no quadro, uma vez que lhe 
chegou esta informação, vinda de dentro da Câmara. Entende que se assim for é uma 

contradição, uma vez que a razão apontada tinha sido o facto de se poder vir a dispor de 
pessoas mais qualificadas. 

 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira respondeu o seguinte: 
 

 Relativamente à venda das senhas mantém-se o procedimento que vinha sendo 
praticado. Contudo está em estudo a proposta apresentada por alguns pais para se 

poderem vir a adquirir por Multibanco. 
 
 Em relação à segunda questão lamenta que estas situações até sejam veiculadas por 

pessoas dos nossos serviços, tanto mais que esta contratação já estava prevista no 

programa eleitoral, e visa unicamente a melhoria da qualidade do serviço prestado. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que é o Governo quem estabelece unilateralmente 

os critérios do pessoal a afectar às escolas, e que não correspondem às necessidades reais, pelo 

que não concorda com a conclusão tirada pela Sr.ª Vereadora.  
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente prosseguiu referindo que se o entendimento é o de que as 

despesas com a alimentação das crianças e com os prolongamentos de horários são despesas 

desnecessárias, então talvez esteja na hora de a Câmara pensar se deve ou não terminar com 

estas actividades. 
 
Depois desta intervenção, o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho insurgiu-se contra a 
conclusão tirada pelo Sr. Vereador Paulo Vicente, pois deturpa as suas palavras. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Dengucho também lamentou as palavras do Sr. Vereador, 

pois entende que não é a maneira correcta e séria de analisar as palavras do Sr. Vereador Dr. 

Alberto Cascalho.  
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente disse que a sua intenção não foi deturpar as palavras do Sr. 
Vereador Dr. Alberto Cascalho.  
 
Terminada esta troca de palavras, o Sr. Presidente interveio para referir que lamenta que tanto 
na Assembleia Municipal como na Câmara se estejam a colocar questões referentes a 

�rumores�, querendo assegurar que o processo de contratação será o mais transparente possível. 
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Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira � prestou informações relativas a eventos ocorridos ou a 

ocorrer na área cultural, nomeadamente: 
 

- candidatura às �7 Maravilhas Naturais de Portugal� 
- concerto de Natal 
- exposição com artesanato ao vivo 
- lançamento de fogo de artifício na passagem de ano 
- comemorações do 18 de Janeiro de 1934 
- lançamento do livro de banda desenhada  �As Minas de Salomão� 

 
 





 

1 - REQ. N.º 2829/09 � PC N.º 89/08 � ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE  

 
 
1 - Presente processo de licenciamento referente à construção de um conjunto edificado, 

destinado a comércio e serviços, a erigir em prédio urbano localizado na Portela, Freguesia da 

Marinha Grande, aprovado por deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

01/10/2009, com os condicionalismos que a seguir se transcrevem: 
�� 

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

nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, no valor de EUR 542.466,46 

(quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis euros e quarenta e seis 

cêntimos), referente à requalificação dos arruamentos referidos nos condicionalismos 

inerentes à aprovação do pedido autorização de localização respectivo, podendo as 

mesmas vir a ser realizadas pelos Serviços da Câmara, caso esta assim o entenda. 

2. Executar todas as obras de arranjos exteriores a integrarem o domínio público, incluindo 

a deslocação dos ramais domiciliários de abastecimento de águas, águas residuais 

domésticas e águas pluviais, junto da Av. John Beare, de modo a que estes fiquem 

localizados no limite exterior do prédio, em domínio público. 

3. Apresentação de cópia do Projecto da Rede Eléctrica aprovado, em referência à 

informação favorável emitida pela Direcção de Rede e Clientes Tejo da Área Operacional 

de Leiria da EDP. 

4. Apresentação de Alvará de Licença a emitir pela Administração da Região Hidrográfica 

do Tejo, I.P., do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, visto se encontrar prevista a execução de um furo de captação 

de água subterrânea com respectivo grupo elevatório submersível, para enchimento da 

cisterna de apoio ao serviço de incêndio, lavagens e rega, dado o Alvará de Licença n.º 

2560-C/2004, constante do processo, não se encontrar emitido em nome do requerente.  

Deliberou ainda informar o requerente, que a emissão do Alvará de Obras de Construção 

ficará condicionado à apresentação de Certidão emitida pela Conservatória do Registo 

Predial, com descrição e todas as inscrições em vigor, referente ao prédio ou prédios 

abrangidos, visto o requerente se apresentar na qualidade de promitente-comprador. 

Mais deliberou informar o requerente, caso pretenda levar a efeito o Posto de Abastecimento 

de Combustíveis indicado na Planta de Implantação, considerado viável aquando da 

aprovação da autorização de localização do Estabelecimento Comercial, deverá efectuar o 
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respectivo Pedido de Licenciamento, nos termos dos artigos 1.º e 2.º da Portaria n.º 

1188/2003, de 10 de Outubro e demais legislação em vigor.   

�� 

 
Presente requerimento n.º 2829/09, de 27/10, pelo qual é apresentado Projecto de Segurança 

Contra Incêndios relativo ao Posto de Abastecimento de Combustíveis a levar a efeito junto do 
Estabelecimento Comercial, devidamente aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil. 
 
Presente informação técnica dos serviços, referindo a compatibilização do Projecto de 

Segurança Contra Incêndios agora apresentado, com o último projecto de arquitectura 
aprovado, encontrando-se assim preenchidos os requisitos legais necessários à aprovação do 

Posto de Abastecimento de Combustíveis solicitado. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou aprovar o Posto de Abastecimento de Combustíveis, integrado no 

processo de licenciamento inerente à Construção do Estabelecimento Comercial �E. 

LECLERC�, mantendo os condicionalismos patentes na anterior deliberação camarária. 

 

Mais deliberou informar o requerente, que deverá dar cumprimento ao pedido de 

esclarecimentos/correcções, solicitadas pelo Laboratório Industrial da Qualidade, no 

âmbito da análise do Projecto de Instalações Eléctricas, sendo que a emissão do Alvará de 

Licença de Construção, ficará dependente da verificação do cumprimento daquele 

pedido.  

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor, dos Srs. Vereadores do 

PSD e da CDU, 2 abstenções do Sr. Presidente e da Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira, 

e 1 voto contra do Sr. Vereador Paulo Vicente. 

 

Após a votação o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho declarou que queria deixar expresso 

em acta o seu protesto, uma vez que aquilo a que se acabou de assistir é politicamente 

inqualificável, pois o Presidente da Câmara apresenta à Câmara uma proposta e depois 

abstém-se. 

 

 

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

 
�O que está aqui em causa, neste ponto 1 é, sem dúvida, a aprovação de um posto de 

abastecimento de combustível, integrado no �E.Leclerc�. 

 

De relembrar que o processo de licenciamento, referente à construção de um conjunto 

edificado, destinado a comércio e serviços, a erigir em prédio urbano localizado na Portela, 

freguesia e concelho de Marinha Grande, foi aprovado por deliberação tomada em Reunião de 

Câmara realizada em 01-10-2009, sob condição de alguns condicionalismos.  

 

Neste contexto, as bombas de combustível ficam integradas na construção de um conjunto 

edificado, supra referido. 

 

Este todo, na minha opinião, em nada afecta o meio onde fica inserido a sua construção, indo 

contribuir, inclusivamente, para o aumento do emprego (cerca de 90 postos de trabalho). 
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- Os consumidores apoiam porque, funcionando as regras da oferta e da procura, saem 

beneficiados com a construção deste empreendimento; 

 

- A sua implantação, fazendo parte integrante, porque se encontra construído, paredes meias 

com o centro histórico, vai provocar de forma positiva, a cativação de grande afluência de 

pessoas ao centro e, assim, desta forma, todos os comerciantes sediados nas zonas limítrofes 

vão ver, com certeza, os seus negócios melhorar; 

 

A actividade desportiva, através do Atlético Clube Marinhense, clube que é o ex-líbris 

desportivo da Marinha Grande, existe desde 1923, vai sair reforçada com a construção de 

novas instalações desportivas, porque havendo desporto, a todos os níveis, e a juventude em 

particular, é desviado para os bons e sãos princípios do bem-estar e saúde moral. 

 

Perante as situações descritas, será difícil agradar a �gregos e troianos�. 

 

Se por um lado, sou totalmente contra à construção de tal Edifício, porque entendo aquele 

local merecia outro género de construção, o certo é que, não se vislumbra, nem a curto, nem 

médio prazo, a construção de outro género de edificação que agradasse à maioria dos 

Munícipes, porquanto, como é do conhecimento de todos nós, a situação económica 

Financeira do País e de forma particular do nosso concelho, não é mais favorável. 

 

O voto que vou anunciar, vai assentar, fundamentalmente, nos seguintes princípios: 

 

- O principio da Legalidade tendo em conta que formalmente tudo se encontra em consonância 

com as normas e condutas em vigor no ordenamento jurídico existente no nosso País. 

 

- O principio da igualdade, em virtude de para, casos análogos, os governos locais anteriores, 

tomaram posição de aprovação, (exemplo: Intermarché).  

 

Resta-me, perante o que foi descrito, votar favoravelmente a construção do Posto de 

Abastecimento de Combustíveis, integrado num conjunto edificado destinado a comércio e 

serviços. 

 

Pelo que foi dito, seria de todo conveniente que se desse início, se possível, já no principio 

deste ano 2010, à revitalização e repovoamento do centro histórico; 

 

Nesta revitalização e repovoamento dever-se-á ter em conta o enquadramento arquitectónico 

no seu todo, e desta forma, cativar as pessoas para o centro que todos nós desejamos ver um 

lugar airoso e aprazível.�. 

 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente votou contra e proferiu a seguinte declaração de voto: 

 
�Votei contra este projecto porque: 

 

1º. Discordo da localização de bombas de gasolina no centro da cidade e em local contíguo ao 

que se pretende ser o pulmão da cidade, uma zona de convívio e lazer. Autorizar a instalação 

de equipamentos de atracção de veículos automóveis ao centro de qualquer localidade e em 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 06/01/2010 

Acta n.º 01 

 

 9 

zonas habitacionais é, em meu entender, incompatível com a qualidade de vida que incumbe 

aos municípios proteger e defender. 

 

2º Este projecto vem do mandato anterior no qual não participei nem conheço em pormenor 

todos os seus contornos. No entanto de acordo com uma carta publicada no Jornal da Marinha 

Grande, edição n.º 2376, de 8 de Outubro de 2009, que anexo, o ex � Presidente da Câmara 

eleito João Barros Duarte, afirma que a aprovação deste projecto e do negócio que lhe está 

subjacente �prejudicava o concelho e não acautelava devidamente os interesses do 

município� sendo essa discordância a razão que levou á determinação do seu afastamento da 

presidência da Câmara. 

 

Porque todo este processo tem contornos não esclarecidos nem tão pouco desmentidos quando 

vieram a público só posso tomar a decisão de votar contra. 

 

Anexos: 

Fotocópias das páginas n.ºs 4 e 5 da edição nº 2376, de 8 de Outubro de 2009 do Jornal da 

Marinha Grande.� 

 

 

O Sr. Presidente absteve-se e proferiu a seguinte declaração, também subscrita pela Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira: 

 

� � Embora esta solução não seja para mim a ideal para aquele local (implantação duma 

superfície comercial com posto de abastecimento de combustíveis). 

 

- Embora tenham surgido as maiores dúvidas sobre os valores a assumir pela autarquia, nas 

infraestruturas decorrentes desta implantação 

 

- Tendo eu realizado reuniões com os promotores no sentido de que os mesmos aumentassem a 

comparticipação nesses custos, minimizando os encargos para o erário público 

 

- Ainda que os meus esforços tenham sido infrutíferos 

 
- No entanto também faço notar que deste investimento resultará a criação de postos de 

trabalho. 

 

A viabilização de um importante projecto de cariz social do Atlético Clube Marinhense, pelo 

que mantenho a posição que anteriormente assumi desde a 1ª hora de abstenção.�. 

 

 

Nesta altura os Srs. Vereadores da CDU pediram um pequeno intervalo, pelo que a 

reunião foi interrompida pelas 17:30 horas, sendo retomada pelas 17:45 horas. 

 

Depois do regresso o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu para que fosse anexada à 

acta a declaração de voto da CDU.   

 

O Sr. Presidente referiu que a situação não é normal, uma vez que já tinha feito a sua 

declaração de voto, mas como esta intenção já tinha sido anunciada antes, não vê 

inconveniente em aceitar a declaração de voto. 
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De seguida o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho procedeu à leitura da declaração de voto 

subscrita pelos Vereadores da CDU, cujo teor se passa a reproduzir: 

 

�Os vereadores da CDU manifestam por escrito o seu veemente protesto não só pelo facto do 

Sr. Presidente propor à Câmara a aprovação do projecto e surpreendentemente se abster 

relativamente a essa proposta mas também, e essencialmente, pelo teor absolutamente 

inaceitável da declaração apresentada pelo Sr. Vice-Presidente invocando matéria jornalística 

que em contexto eleitoral veio a lume, da autoria do ex-Presidente da Câmara João Barros 

Duarte. 

O Sr. Vice-Presidente, ao invocar tais declarações, terá que assumi-las como suas e deveria 

fazer prova daquilo que não passa de juízos de valor, publicados em contexto e com objectivos 

eleitorais. 

Não é esta postura ética que se exige de um eleito que, recorde-se, assume as funções de Vice-

Presidente, por isso reiteramos o nosso protesto pelas suas intoleráveis declarações.�. 

 

 

2 - REQ. N.º 2520/09 � PC N.º 348/08 � FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA E 

ALMEIDA, S.A.  

 

 
2 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Armazéns, Requalificação e 

Alteração do Edifício da antiga sede da IVIMA, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado 
por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 12/02/2009 e Projectos de 

Especialidades e Obras de Urbanização, aprovados por Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara realizada em 03/09/2009, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

179/09, com inicio em 22/09. 
 
Presente requerimento a solicitar o cancelamento de caução prestada mediante depósito na 

Tesouraria desta Câmara Municipal (Guia n.º 1/264/3998, de 31/03/2009), no valor de � 

150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), correspondente aos trabalhos de demolição de 

edificações existentes, escavação e contenção periférica, com vista à Construção de Armazéns, 

Requalificação e Alteração do Edifício da antiga sede da IVIMA, aprovados por Despacho do 

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

datado de 1 de Abril de 2009, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 81.º do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2008, de 04 de Setembro. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou mandar libertar a caução prestada 

mediante depósito efectuado na Tesouraria desta Câmara Municipal (Guia n.º 1/264/3998, 

de 31/03/2009), no valor de � 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), correspondente aos 

trabalhos de demolição inerentes à Construção de Armazéns, Requalificação e Alteração 

do Edifício da antiga sede da IVIMA, visto esses trabalhos se encontrarem actualmente 

abrangidos pelo Alvará de Licença de Construção n.º 179/09, válido até 19/09/2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - REQ. N.º 1324/09 � PC N.º 109/09 � FILIPA ALEXANDRA SOUSA RUSSO  
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3 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

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

Figueiras, Lugar das Figueiras, Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

obra. 

3. Os muros de vedação a executar pelo requerente deverão ser executados em alvenaria, 

devidamente rebocados e pintados. 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06 

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. 

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. 

6. Aquando da conclusão, pelo construtor, das redes prediais de águas e saneamento, ou 

seja, no tapamento dos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas. 

7. O registo de ambas as deslocações 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. 

 
 
4 - REQ. N.º 2735/09 � PC N.º 229/09 � SOLO E BETÃO � COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEIS, LDA. 

 
 
4 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

Colectiva, composto por Dois Fogos Geminados, Anexos e Muros de Vedação, a levar a efeito 

num prédio urbano localizado na Rua dos Poços, Embra, 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 de notificação, dos 

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

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

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

obra, nomeadamente a execução de passeio, cujos alinhamento e materiais deverão ser 

oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários, sob solicitação atempada 

por parte do requerente. 

3. Os muros de vedação a executar pelo requerente deverão ser executados em alvenaria, 

devidamente rebocados e pintados. O muro confinante com a via pública não poderá 

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

altura máxima de 0.7 m, de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º 

do RMEU.  

4. Nos muros entre estremas, quando confinante com espaço público, deverá aplicar-se o 

número anterior, numa extensão de até 1.5 m a contar do limite o passeio, não podendo 

exceder, no restante perímetro a altura de 1.8 m de altura.  

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

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

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

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98. 

6. 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. 

7. Aquando da conclusão, pelo construtor, das redes prediais de águas e saneamento, ou 

seja, no tapamento dos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas. 

8. O registo de ambas as deslocações 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. 

 
 
5 - REQ. N.º 3124/09 � PC N.º 07/09 � ANTÓNIO JOSÉ LETRA TOMAZ 

 
 
5 - Presente processo de licenciamento n.º 1962/81, referente à Construção de uma Moradia, 

levada a efeito na Rua Armando Filipe Teodósio Pedrosa, n.º 4, lugar de Talhões de Vieira de 

Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Construção n.º 476/83, de 

16/06 
 
Presente pedido de licenciamento referente à Legalização de Alterações e Ampliação de 

Moradia, dispondo dos respectivos pareceres técnicos dos serviços, referindo que a pretensão 

reúne condições de ser deferida. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

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

2. Apresentação, em igual período, dos elementos necessários que visem sanar o 

desfasamento existente entre o conteúdo da peça gráfica apresentada em Novembro de 

2009 e os conteúdos das plantas de implantação, de arranjos exteriores e 

acessibilidades apresentadas em Julho de 2009, alertando-se uma vez mais, para a 

instrução da planta de implantação conforme descrito na ficha de saneamento liminar 

anexa ao Ofício n.º 518/09, de 06/04, bem como Ficha de Estatística devidamente 

preenchida com os dados referentes à operação urbanística a realizar. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 117/09 � PC N.º 323/08 � MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO SILVA ALVES 

 
 
6 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional, Anexos e 

Muros de Vedação, constituído por duas fracções, a levar a efeito num prédio urbano localizado 

na Travessa do Valverde, Ordem, Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estar o projecto de arquitectura referente à 

operação urbanística a levar a efeito, 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 de notificação, dos 

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

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

04/09; 

2. Apresentação em igual período, dos seguintes elementos: 

2.1. Corte longitudinal A/B, à escala 1/200, rectificado na zona do Anexo, contendo a 

representação da zona da bancada; 

2.2. Plano de Acessibilidades que apresente pelo menos um percurso designado de 

acessível, que proporcione o acesso seguro e confortável das pessoas com 

mobilidade condicionada, entre a via pública, o local de entrada/saída principal e 

todos os espaços interiores e exteriores que os constituem; 

2.3. Termos de Responsabilidade subscritos pelos autor e coordenador de projectos, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente o Plano Director Municipal, o Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas e o Decreto-lei 

n.º 163/2006, de 08/08, de acordo com os modelos publicados. 

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

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

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

oportunamente definidos pelos serviços técnicos competentes desta câmara, sendo 

igualmente necessário que o requerente proceda ao remate entre o futuro passeio e o 

pavimento existente em betuminoso; 

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

pintados, nas seguintes condições: 
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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. 

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

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

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

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

6. 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; 

7. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas; 

8. O registo de ambas as deslocações 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. 

 

 
7 - REQ. N.º 2318/09 � PC N.º 441/05 � JOSÉ ROLEIRO  

 
 
7 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional e 

Muros de Vedação, a levar a efeito na Rua da Beira Baixa, Trutas, Freguesia da Marinha 

Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 229/07, de 21/12, válido até 

17/12/2008. 
 
Presente garantia bancária n.º 125-02-1200102, do Banco Millenium BCP, no montante de � 
4.360,83 (quatro mil trezentos e sessenta euros e oitenta e três cêntimos), prestada para 

cumprimento do condicionalismo inerente à execução da requalificação do arruamento 

confinante (infra-estruturas viárias), determinado aquando da aprovação dos projectos de 

especialidades e obras de urbanização, ocorrida por deliberação tomada em reunião de Câmara 

realizada em 31/05/2007. 
 
Presente requerimento n.º 2318/09, de 03/09, a solicitar o arquivamento do respectivo processo, 

o cancelamento da garantia bancária e a respectiva comunicação à entidade bancária, pelo facto 

do requerente ter desistido da execução da referida obra. 
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Presente parecer emitido pelos serviços de fiscalização, datado de 13/01/2009, mencionando 

que àquela data, ainda não haviam sido iniciados os respectivos trabalhos. 
 
Presente despacho proferido pelo Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 07/05/2009, procedendo à declaração de 

caducidade da licença nos termos do previsto na alínea a) do n.º 3 do art. 71.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, pelo facto das obras em causa não terem sido 
iniciadas no prazo de 9 meses a contar da data de emissão do alvará, após audiência prévia nos 

termos do previsto nos artigos 100º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo prazo ao requerente para que este se pronunciasse quanto à intenção de se proceder 

à referida declaração da caducidade. 
 
Presente original do Alvará de Licença de Construção n.º 229/07, de 21/12, cassado ao abrigo 

do disposto no n.º 1 do art. 79.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 
 
Presente parecer emitido pelos serviços de fiscalização, datado de 18/09/2009, confirmando 

que à data, não haviam sido efectuados quaisquer trabalhos referentes à obra em causa. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou mandar libertar a totalidade da garantia bancária n.º 125-02-1200102, 

do Banco Millenium BCP, no montante de 4.360,83� (quatro mil trezentos e sessenta 

euros e oitenta e três cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 2848/09 � PC N.º 81/09 � JOAQUIM ALBERTO VICENTE FERREIRA 

 
 
8 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Anexo, a levar a efeito num 

prédio urbano localizado na Rua Central, Garcia, Freguesia da Marinha Grande, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 26/11/2009, a qual se transcreve: 
�� 

Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de um Anexo, aprovado por 

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

do Território, datado de 22 de Setembro 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 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 Especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos 

legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Executar 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 a Rua do Caminho Velho, cujos alinhamentos, materiais e dimensões 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários; 
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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; 

3. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a deslocação 

dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade com os projectos 

licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-estruturas públicas. 

�� 

 
Presente informação técnica dos serviços referindo que por lapso, foi indicado no primeiro 

condicionalismo da citada deliberação, a execução de ��passeio na extensão total do prédio 

confinante com a Rua do Caminho Velho, cujos alinhamentos, materiais e dimensões deverão 

ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários;��, sendo que esta parte do 
condicionalismo não diz respeito à pretensão em causa; propondo assim a sua revogação e 

substituição pelo condicionalismo anteriormente imposto, aquando da aprovação do Projecto de 

Arquitectura, ocorrido por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, proferido em 22/09/2009, que se transcreve: 
�� 

2. Execução dos arranjos exteriores que se mostrarem necessários em resultado da construção. 

�� 

 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 

deliberou, ao abrigo do art. 148.º do Código do Procedimento Administrativo, revogar o 

condicionalismo referido no ponto 1 da anterior Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara realizada em 26/11/2009 e acrescentar aos restantes condicionalismos, a execução 

dos arranjos exteriores que se mostrarem necessários em resultado da construção. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 283/07 � PC N.º 60/04 � ILÍDIO PEDRO RODRIGUES, LDA.  

 
 
9 - Presente parecer técnico, a informar que a deliberação n.º 975, de 2007/07/12, referente 

processo de alteração a loteamento - PL n.º 60/04, requerimento n.º 283/07, por lapso, refere 

Alvará n.º 17/97, quando, em verdade, o loteamento inicial foi licenciado pelo Alvará n.º 07/95, 

e, por lapso, refere para os Lotes 1A, 1B, 2A e 2B habitações com dois pisos, quando, em 
verdade, aquele projecto expressa que as habitações a construir nos Lotes 1A, 1B, 2A e 2B 

terão apenas 1 piso. 
 
A Câmara ao analisar a referida informação delibera ao abrigo do artigo 148º do Código 

de Procedimento Administrativo rectificar a deliberação n.º 975, de 2007/07/12, que passa 

a ter a seguinte redacção: 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
Aprovar alteração à operação de loteamento com alvará n.º 07/95, designadamente aos Lote 1 e 

2, com 1475 m2 e 1380 m2, inscritos na matriz urbana sob os n.º 14.048 e 14.049 e descritos 

sob os n.º 09563 e 09564, respectivamente.  
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A alteração assenta na abertura de um arruamento sobre o lote 1, a ligar à Rua 4 e Rua dos 

Fetos, e, na reconfiguração da restante área daqueles prédios dando lugar a 4 novos Lotes 
(Lotes 1A, 1B, 2A e 2B), com as seguintes características: 
      Lote n.º 1A 

Natureza - habitação - 1 fogo T4 
Área do Lote � 600,80 m2 

Área máxima de implantação � 310,00 m2 
Área máxima de habitação � 250,00 m2 
Área máxima de anexo � 60,00 m2 
Área total de construção � 310,00 m2 

N.º de pisos da habitação - 1 piso  
N.º de pisos do anexo/garagem � 1 piso 
   Confrontações: 

Norte � Rua projectada 
Sul � Lote 3 
Nascente � Lote 1B 
Poente � Rua 4 

Lote n.º 1B 

Natureza - habitação - 1 fogo T4 
Área do Lote � 600,75 m2 

Área máxima de implantação � 325,00m2 
Área máxima de habitação � 280,00 m2 
Área máxima de anexo � 45,00 m2 
Área total de construção � 325,00 m2 

N.º de pisos da habitação - 1 piso  
N.º de pisos do anexo/garagem � 1 piso 
   Confrontações: 

Norte � Rua projectada 
Sul � Lote 3 
Nascente � Lote 2A 
Poente � Lote 1A 

Lote n.º 2A 

Natureza - habitação - 1 fogo T4 
Área do Lote � 595,75 m2 

Área máxima de implantação � 325,00m2 
Área máxima de habitação � 280,00 m2 
Área máxima de anexo � 45,00 m2 
Área total de construção � 325,00 m2 

N.º de pisos da habitação - 1 piso  
N.º de pisos do anexo/garagem � 1 piso 
   Confrontações: 

Norte � Rua projectada 
Sul � Lote 3 
Nascente � Lote 2B 
Poente � Lote 1B 

Lote n.º 2B 

Natureza - habitação - 1 fogo T4 
Área do Lote � 592,85 m2 

Área máxima de implantação � 330,00m2 
Área máxima de habitação � 280,00 m2 
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Área máxima de anexo � 50,00 m2 
Área total de construção � 330,00 m2 

N.º de pisos da habitação - 1 piso 
N.º de pisos do anexo/garagem � 1 piso 
   Confrontações: 

Norte � Rua projectada 
Sul � Lote 3 
Nascente � Aires Francisco Calado e Outros 
Poente � Lote 2A  

Integrará domínio público da câmara a área de 464,85 m2, destinados a arruamento e passeio. 
As construção a erigir nos Lotes terão de assegurar o RGEU, RMEU, Regulamento do 

Loteamento e demais legislação aplicável. 
Os restantes lotes (Lotes 3 e 4) não são objecto de qualquer alteração. 
Mantém-se as restantes condições do alvará N.º 07/95 
Nos termos do art. 44.º n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, como compensação pela não cedência de 126 m2 de 

terreno para espaços verdes e utilização colectiva, o proprietário deverá efectuar pagamento nos 

termos descrito no RMEU. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 2988/09 � PC N.º 886/05 � JOSÉ FERNANDO FERREIRA SANTOS  

 

 

10 - Presente projecto de arquitectura referente à remodelação de uma edificação existente, 

aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada de 12/02/2009. 
 
Presentes projectos de especialidades relativos á rede de águas, drenagem de águas residuais 

domésticas e pluviais, acústico, estabilidade, comportamento térmico, infra-estruturas de 
telecomunicações e infra-estrutura de gás, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 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, com os seguintes condicionalismos: 

1. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas; 

2. O registo da deslocação no respectivo livro de obra é imprescindível para a isenção de 

vistoria na futura concessão da correspondente licença de utilização (autorização de 

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

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

terreno, sendo o alinhamento definido pelos serviços respectivos da Câmara. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 3246/09 � PC N.º 34/04 � IMOEMBRA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

 

11 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de uma Moradia, Anexo e 

Muros de Vedação, levada a efeito na Rua 4, Lote 4, Várzea, Freguesia da Marinha Grande, ao 

qual foi atribuído Alvará de Obras de Construção n.º 371/2004, de 15/10, prorrogado em 

12/01/2007 e 04/03/2008.   
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Especialidades relativos às Redes de Águas 

e Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, 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 de alterações apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - REQ. N.º 3247/09 � PC N.º 33/04 � IMOEMBRA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

 

12 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de uma Moradia, Anexo e 

Muros de Vedação, levada a efeito na Rua 4, Lote 3, Várzea, Freguesia da Marinha Grande, ao 

qual foi atribuído Alvará de Obras de Construção n.º 296/2004, de 28/07, prorrogado em 

16/08/2006 e 13/07/2007.   
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Especialidades relativos às Redes de Águas 

e Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, 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. 
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Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem os projectos de alterações 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos de alterações apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - REQ. N.º 2947/09 � PC N.º 1194/98 � OBRAFIL � CONTRUÇÕES FERREIRA, 

LDA. 

 

 

13 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de uma Moradia, levada a 
efeito no Lote 23 do Loteamento Urbano (Alvará n.º 04/97), localizado na Ordem, Freguesia da 

Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Obras de Construção n.º 102/2000, de 25/02, 

com posteriores prorrogações n.º 106/2001, de 05/02 e n.º 147/2002, de 22/02. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Especialidades inicialmente 

aprovados, visando compatibilizar as disparidades existentes na obra edificada. 
 
Presente informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os projectos de alterações 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos de alterações apresentados, 

com o condicionalismo da apresentação de declaração de inscrição do técnico autor do 

projecto de alterações ao projecto de arquitectura, emitida pela associação pública de 

natureza profissional, fazendo prova da validade da sua inscrição. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - REQ. N.º 2946/09 � PC N.º 1195/98 � OBRAFIL � CONTRUÇÕES FERREIRA, 

LDA. 

 

 

14 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de uma Moradia, levada a 

efeito no Lote 24 do Loteamento Urbano (Alvará n.º 04/97), localizado na Ordem, Freguesia da 
Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Obras de Construção n.º 104/2000, de 15/02, 

com posteriores prorrogações n.º 105/2001, de 05/02 e n.º 148/2002, de 22/02. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Especialidades inicialmente 
aprovados, visando compatibilizar as disparidades existentes na obra edificada. 
 
Presente informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os projectos de alterações 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos de alterações apresentados, 

com o condicionalismo da apresentação de declaração de inscrição do técnico autor do 

projecto de alterações ao projecto de arquitectura, emitida pela associação pública de 

natureza profissional, fazendo prova da validade da sua inscrição. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - REQ. N.º 2922/09 � PC N.º 356/08 � JOSÉ ROSA SOARES 

 
 
15 - Presente Processo de Licenciamento n.º 351/86, relativo à Ampliação de Edifício de 

Armazéns, situado na Av. 1.º de Maio, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 16/04/1986, ao qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 26/1986, de 22/04. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Alteração de Edifício de Armazéns e constituição 

do mesmo em Regime de Propriedade Horizontal, aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 01/10/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades relativos à Estabilidade, Rede de Águas, Rede de 

Esgotos, Segurança Contra Incêndios e Instalações Telefónicas e de Telecomunicações, 

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 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 arranjos 

exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - REQ. N.º 3379/09 � PC N.º 338/08 � ANA ISABEL FRANCO BONITA MATOS 

FONSECA NICOLAU 

 
 
16 - Presente pedido de licenciamento relativo à Legalização de Alterações/Ampliação de 

Edificação existente, localizada na Rua de Moçambique, Ordem, Freguesia da Marinha Grande, 

levada a efeito ao abrigo do Processo de Licenciamento n.º 1492/64, ao qual foi atribuído 

Alvará de Construção n.º 326/64, de 25/06. 
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Presentes pareceres técnicos dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, comunicadas através do Ofício n.º 968/09, de 17/06, 

no âmbito da Audiência Prévia concedida, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

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

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

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

60/2007, de 04/09, por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

a) N.º 7 do artigo 16.º do RSCIEH, disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21/02, por a 

proposta de edificação prever vão em parede exterior que confronta com terreno 

vizinho a uma distância inferior a 3 metros do limite da propriedade; 

b) Artigos 71.º e 73º do RGEU, por a proposta de edificação prever compartimentos 

habitáveis que não asseguram valores e distâncias mínimas regulamentares de 

iluminação/ventilação; 

c) Artigo 86.º do RGEU, por a proposta de edificação prever instalação sanitária em 

comunicação directa com compartimento habitável designado por �sala convívio�;  

d) Alínea aa) do artigo 3.º do RMEU, por a proposta de edificação desrespeitar a 

definição de anexo como construção complementar à habitação, face ao seu volume 

proposto; 

e) Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, por omissão de demonstração de percurso 

acessível e demais detalhes métricos, a escala adequada, sobre eventuais 

dispositivos a prever sobre o referido percurso, de forma a ultrapassar barreiras 

físicas à mobilidade condicionada, desde o espaço público de acesso aos respectivos 

compartimentos de afectação obrigatória;  

f) Artigo 1365.º do Código Civil, constatada graficamente a disposição de beirados 

dos telhados sobre os prédios vizinhos (omissão de caleira interior de escoamento 

de águas pluviais). 

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

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

resultado da�� desconformidade com as cérceas dos anexos dominantes, a volumetria 

das edificações complementares envolventes e do impacto das empenas propostas sobre 

os limites do prédio. 

 

Mais deliberou informar o requerente, que a exposição apresentada no decorrer da 

Audiência Prévia concedida, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, comunicada através do anterior Ofício n.º 968/09, de 17/06, 

nada veio acrescentar de relevante ao processo que contribuísse para alterar os motivos 

subjacentes ao indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS PROCESSOS 

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 185/CO/2007 Nº 39/CO/2008 E Nº 74/CO/2009, EM 

QUE É ARGUIDO CARLOS MANUEL CORDEIRO DO CASAL. 

 
 
17 - Presente processo de contra-ordenação nº 185/CO/2007 
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Presente processo de contra-ordenação nº 39/CO/2008 
Presente processo de contra-ordenação nº 74/CO/2009 
Presente informação da Instrutora nº 124/RC/2009, de 02/12/2009 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 

4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de11 de Março profere 

contra Carlos Manuel Cordeiro do Casal, a seguinte 
 

Deliberação 

(artº 54º n.º 2 e artº 58º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 35º n.º 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei 
n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 
 
I � ARGUIDO 

Carlos Manuel Cordeiro do Casal, contribuinte nº 205 840 680, residente em Rua da Azambuja, 
nº 3, Lote 2, 7º Dtº, 2430-228 Marinha Grande. 

 
 

II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem o arguido acusado, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

disposto no artigo 14º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março, 

Por, no dia 26/06/2007, pelas 15H30, os Serviços de Fiscalização desta Câmara Municipal 

terem constatado que mantinha o estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado 

�Cantinho do Brasil�, sito na Avenida Victor Gallo, nº 36, Loja 9, Marinha Grande, em pleno 

funcionamento sem para o efeito possuir o respectivo alvará de licença de utilização para 

serviços de restauração e/ou bebidas, constituindo uma contra-ordenação, prevista e punível 

na alínea g), nº 1 do artigo 38º do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março, com coima aplicável para pessoas singulares de 500 a 

3740,90 Euros. 
 
 
III � PROVAS 

 

Os factos imputados ao arguido foram constatados na sequência de participação dos Serviços 

de Fiscalização (cf. fls. 4 dos autos). 
Foi instaurado processo contra-ordenacional nesta Câmara Municipal em 30/11/2009. 
No âmbito do processo nº 39/CO/2008 foi o arguido notificado pessoalmente pela Polícia de 

Segurança Pública em 23/10/2008 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-
Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de 
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Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o 
seu direito de defesa (cf. fls. 13 a 21 dos autos). 
O arguido apresentou defesa escrita em 11/11/2008, referente a ambos os processos de contra-
ordenação em que é arguido, mais concretamente processo nº 185/CO/2007 e processo nº 

39/CO/2008 e que agora se transcreve: 
�(�) O estabelecimento descrito encontra-se desde final de Fevereiro de 2008 encerrado, por 

duas razões: 1ª, por ter iniciado e dado entrada com verbas pagas ao Sr. Engenheiro Miguel 

para proceder ao licenciamento do mesmo, mas devido à morosidade e complexidade do 

processo, por não se conseguir os respectivos alçados e cortes do edifício solicitados pela 

Câmara, os mesmos difíceis de encontrar devido à idade do prédio e complexidade do 

processo. (�) O estabelecimento também se verificou de fraca rentabilidade e deixei entregue 

à Sra. Silmara Barros (�) a mesma continuou com o café, tentando melhorar o café com 

música, para melhorar a situação cada vez mais declinante do café, o que valeu estes 

processos. Neste momento, como disse, o estabelecimento está e estará encerrado, existindo 

diversas dívidas por pagar e com prejuízos que estão em meu nome e que me estão a asfixiar 

economicamente (�) pagamento ao fisco, segurança social, tv cabo, etc. que estão em meu 

nome sem proveito de qualquer ganho por esse café e que a minha sócia na altura diz não ter 

de assumir o pagamento da parte que lhe corresponde, visto não ter o seu nome implicado e 

que neste momento continua a laborar noutro local (�). Não contesto os factos, apesar de na 

altura não estar na frente do negócio, mas apenas a dar apoio na retaguarda (�).� 

 
O arguido juntou ainda cópia dos seguintes documentos: 
Carta da entidade patronal na qual atesta a intenção de não proceder à renovação do contrato de 

trabalho, nota de liquidação de IRS referente ao ano de 2006, documento comprovativo da 
declaração de cessação de actividade, dois documentos únicos de cobrança emitidos pela 

Direcção Geral dos Impostos, três facturas da EDP referentes a pagamentos em atraso e 

correspondentes avisos de interrupção do fornecimento de energia eléctrica. Cópia de citação 

relativa a processo de execução fiscal instaurado contra o arguido por falta de pagamentos à 

Segurança Social e duas certidões de dívida àquela entidade. 
 

 

IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a 

presente decisão: 
a) No âmbito do processo de contra-ordenação nº 39/CO/2008, vem o arguido acusado da 

prática de duas infracções, sendo que apenas uma é da competência sancionatória desta 

Câmara Municipal, mais concretamente a constatação, no dia 26/06/2007, pelas 15H30, 

de o estabelecimento já referido se encontrar em pleno funcionamento sem para o efeito 

possuir o necessário alvará de licença de utilização para estabelecimentos de 

restauração e bebidas; 
b) O arguido nada refere em concreto quanto a esta infracção na defesa apresentada, 

dando-se a mesma como provada, uma vez que o auto de notícia faz fé sobre os factos 

presenciados pelo autuante, até prova em contrário (vide Acórdão do Tribunal da 

Relação de Coimbra de 05/07/2006). Apenas refere �a complexidade do processo�. 
c) �A culpa é, por força da lei, um elemento constitutivo da contra-ordenação, 

diferenciado da tipicidade e da ilicitude. 
d) A culpa analisa-se na possibilidade de um juízo de censura ou de reprovação da conduta 

do agente por, em face das circunstâncias, poder e dever agir de outro modo (Vide 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 26/04/2007 � Processo 01168/06)�. 
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e) Para que se verifique a culpabilidade do agente no cometimento de um facto, é 

necessário que o mesmo lhe possa ser imputado a título de dolo ou de negligência, isto 

é, que teve o propósito de praticar o facto descrito na lei contra-ordenacional, ou que 
incorreu na falta do cuidado devido, com a consequência da realização do facto proibido 
por lei. 

f) Exercendo o arguido esta actividade desde Janeiro de 2005 (até Agosto de 2008), não 

poderia ignorar a obrigatoriedade de requerer e encontrar-se munido do respectivo 
alvará de licença de utilização para estabelecimentos de restauração e bebidas. 

 

 

Factos não provados: 

Da instrução dos processos de contra-ordenação não resulta provado ter a Sra. Silmara Barros 

assumido a gerência do espaço comercial denominado �Cantinho do Brasil�, não tendo sido 

juntos quaisquer elementos comprovativos dos factos invocados, pelo que as infracções de que 

vem o arguido acusado terão de ser imputadas ao próprio. 
 

*** 
Quanto à situação económica do arguido 

O arguido apresentou, aquando do exercício do direito de defesa, cópia dos seguintes 

documentos: 
Carta da entidade patronal na qual atesta a intenção de não proceder à renovação do contrato de 

trabalho, nota de liquidação de IRS referente ao ano de 2006, da qual resulta um reembolso no 

valor de 245 Euros, documento comprovativo da declaração de cessação de actividade, dois 
documentos únicos de cobrança emitidos pela Direcção Geral dos Impostos, três facturas da 

EDP referentes a pagamentos em atraso e correspondentes avisos de interrupção do 

fornecimento de energia eléctrica e ainda cópia de citação relativa a processo de execução 

fiscal instaurado contra o arguido por falta de pagamentos à Segurança Social e duas certidões 

de dívida àquela entidade. 
*** 

 
Quanto ao benefício económico retirado pelo arguido com a prática das contra-

ordenações 

Não é possível determinar exactamente qual o benefício económico retirado pelo arguido com a 

prática da contra-ordenação de que vem acusado. 
 

Quanto à gravidade da contra-ordenação 

A licença traduz-se numa forma de controlo das características e normas de segurança dos 

estabelecimentos, tendo em vista acautelar o bem-estar e segurança daqueles que os 

frequentam, desde a qualidade do próprio espaço, até às condições de salubridade e higiene que 

um estabelecimento deste teor deve, à partida, respeitar. 
 

*** 
V � SANÇÃO APLICADA 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da contra-
ordenação de que o arguida vem acusado e descrita na acusação proferida a folhas 6 e 7 dos 

autos. 
 
Esta contra-ordenação viola o disposto no artigo 14º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de 

Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março. 
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A esta contra-ordenação corresponde uma coima graduada de 500 a 3740,90 Euros, nos termos 

do disposto no artigo 38, nº 1, alínea g) do referido diploma. 
 
Assim, face ao disposto no art.º 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do D.L. n.º 

244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12, a Câmara 

Municipal delibera aplicar a coima de Euros: 1.500 � (mil e quinhentos euros). 

 

Tendo esta Câmara Municipal tido conhecimento que contra o arguido correram os processos 

de contra-ordenação nº 185/CO/2007 e 39/CO/2008 no âmbito dos quais foi o arguido 

condenado ao pagamento da coima única no valor de 1.500 � (mil e quinhentos euros). 
 
 
Há que proceder ao cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas ao arguido e, 

consequentemente, proceder à aplicação de uma coima única, tendo em conta a coima 

concretamente aplicada pelo Sr. Presidente da Câmara no âmbito dos processos de Contra-
Ordenação nº 185/CO/2007 e nº 39/CO/2008 e a coima acabada de aplicar concretamente por 

esta Câmara Municipal. 
 
De acordo com o nº 1 do artigo 19º do Regime Geral das Contra-Ordenações, �quem tiver 

praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo resulta da 

soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso�, não podendo a coima 

aplicável �exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em 

concurso� (nº 2) e �a coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas 

concretamente aplicadas às várias contra-ordenações� (nº 3). 
 
Face ao exposto, o caso em apreço consubstancia um concurso de Contra-Ordenações, pelo 

que, de acordo com o disposto no artigo 19º, do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, na 
redacção do Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 109/2001, a Câmara Municipal delibera aplicar a coima única de Euros 1.500 � (mil e 

quinhentos euros), condenando o arguido ao seu pagamento. 
 

Nos termos previstos nos artigos 92º nºs 2 e 3 in fine e 94º n.º 2 alínea b) e n.º 3, ambos do D.L. 

n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, e ainda do art. 32º n.º 2 do 

Código das Custas Judiciais (aplicado por força do art. 89º n.º 3 do mesmo Código e do 92º n.º 

1 dos diplomas já citados), fica ainda o arguido condenado ao pagamento das custas do 

processo, no valor de Euros 48,00, podendo, querendo, impugná-las nos termos do previsto 
no art.º 95º dos diplomas supra referidos, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da 

presente decisão. 
 
De harmonia com o disposto no art.º 58º n.º 2 e 3 do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, faz-se também saber que: 

a) Esta condenação torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada, 

nos termos do art.º 59º do Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, na redacção dos diplomas 

legais supra mencionados, no prazo de 20 dias após o seu conhecimento. 
No caso de impugnação, o recurso poderá ser interposto pelo(a) arguido(a) ou pelo seu 

defensor. O recurso é feito por escrito e apresentado à Autoridade Administrativa que aplicou a 

coima, devendo constar de alegações e conclusões.  
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b) Em caso de impugnação judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso 

o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho. 
c) Na falta de tal impugnação, deverá V. Exa. proceder ao pagamento da coima e custas 

acima indicadas, no prazo de 10 dias após o terminus do prazo referido na antecedente alínea a) 

(carácter definitivo ou trânsito em julgado da presente decisão). 
Para efectuar o pagamento, deverá dirigir-se ao Gabinete de Apoio Jurídico � Serviço de 

Contra-Ordenações desta Câmara Municipal. 
d) No caso de lhe ser impossível efectuar o pagamento dentro do prazo indicado, deverá 

esse facto ser comunicado, por escrito, devidamente fundamentado e com a devida 
antecedência. 

Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção dada pelo D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro. 
Marinha Grande, 06/01/2010.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

18 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS PROCESSOS 

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 10/CO/2007, 04/CO/2008, 06/CO/2008 E 174/CO/2008, 

EM QUE É ARGUIDO PAULO FERNANDO VITORINO MARIA. 

 
 
18 - Presente processo de contra-ordenação nº 10/CO/2007 
Presente processo de contra-ordenação nº 04/CO/2008 
Presente processo de contra-ordenação nº 06/CO/2008 
Presente processo de contra-ordenação nº 174/CO/2008 
Presente informação da Instrutora nº 01/RC/2009, de 12/01/2009 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 

4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de11 de Março profere 

contra Paulo Fernando Vitorino Maria, a seguinte 
 

Deliberação 

 (artº 54º n.º 2 e artº 58º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 35º n.º 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei 
n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 
 
I � ARGUIDO 
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Paulo Fernando Vitorino Maria, contribuinte nº164 865 268, residente em Rua dos Serviços 

Florestais, 7 S. Pedro de Moel, 2430-481 Marinha Grande. 
 
 

II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem o arguido acusado, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

disposto no artigo 14º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março, 

 

Por, no dia 18 de Agosto de 2006, na Rua Dr. Adolfo Leitão, nº 17, S. Pedro de Moel, Marinha 

Grande, ter sido constatado que mantinha o estabelecimento de restauração e/ou bebidas 

denominado �Pastelaria Topis� em pleno funcionamento sem para o efeito possuir o 

respectivo alvará de licença de utilização para serviços de restauração e/ou bebidas, 

constituindo uma contra-ordenação, prevista e punível na alínea g), nº 1 do artigo 38º do 

Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de 

Março, com coima aplicável para pessoas singulares de 500 a 3740,90 Euros. 

 
 
III � PROVAS 

 

Os factos imputados ao arguido foram constatados na sequência de participação dos Serviços 

de Fiscalização (cf. fls. 2 a 7 dos autos). 
Foi instaurado processo contra-ordenacional nesta Câmara Municipal em 20 de Abril de 2007. 
No âmbito do processo foi o arguido devida e regularmente notificado através do ofício nº 

5590, de 08/06/2007 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 

433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito 

de defesa (cf. fls. 11 a 13 dos autos). 
O arguido apresentou defesa escrita em 25/06/2007, alegando, em sua defesa o seguinte (cf. fls. 
14 e 15 dos autos): 
 
�Em 1984 iniciei a actividade de Pastelaria tendo obtido para tal o respectivo alvará 

sanitário, emitido pela Câmara Municipal da Marinha Grande. 

Em 1995 fiz obras no estabelecimento com projecto de arquitectura aprovado pela Câmara. 

Em 2002 dei início ao processo de licenciamento à luz da nova lei com vista à obtenção da 

licença de utilização. A Câmara deu ao processo o nº 928/02. Aconteceu a este processo as 

mais diversas vicissitudes incluindo o desaparecimento do mesmo. 

Foram-me pedidos vários projectos, mas um de cada vez, o que tornou o processo 

extremamente moroso. Com muita persistência lá fui conseguindo levar a cabo o 

licenciamento. Já na fase final tive grande dificuldade em efectuar a medição acústica (�) não 

consegui entregar na Câmara o certificado de cumprimento do regime jurídico de poluição 

sonora, o processo de licenciamento foi, então, considerado Caducado. 

Apesar de tudo continuei a fazer tudo o que me foi pedido com vista a licenciar o 

estabelecimento, tendo então o processo recebido o nº 45/06. 

(�) passou por três técnicos diferentes e fui-me apercebendo que tinham interpretações 

diferentes acerca da recente legislação a aplicar. Tive de voltar a fazer projectos que já tinham 

sido aceites, mas que, por força da nova legislação teriam de ser corrigidos. É que passaram 

anos e a pura legalização de um estabelecimento, sem obras, parecia nunca ter fim. 
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Em Agosto de 2006 tive a visita de um fiscal da Câmara, perguntando-me sobre a licença de 

utilização. foi informado que decorria já há quatro anos o processo de legalização do 

estabelecimento. 

Não se pode considerar falta de empenhamento da minha parte em obter a licença�. 

O arguido não juntou aos autos nenhum documento. 
 

 

IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a 

presente decisão: 
a) No dia 18 de Agosto de 2006, na Rua Dr. Adolfo Leitão, nº 17, S. Pedro de Moel, 

Marinha Grande, Paulo Fernando Vitorino Maria, contribuinte nº 164 865 268, 

residente na Rua dos Serviços Florestais, nº 7, S. Pedro de Moel, mantinha o 

estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Pastelaria Topis� em 

pleno funcionamento sem para o efeito possuir o respectivo alvará de licença de 

utilização para serviços de restauração e/ou bebidas; 
b) Tais factos foram constatados pelo o fiscal municipal Carlos Duarte; 
c) Ficou provado que no dia 25/01/2006 o arguido não possuía a respectiva licença de 

utilização, uma vez que só a veio a obter em 17/07/2007; 
d) O arguido actuou de forma dolosa e intencional. Como proprietário e explorador de 

um estabelecimento de restauração e/ou bebidas não podia ignorar que a abertura de 

um estabelecimento deste tipo, no âmbito de aplicação daquele diploma legal, 

dependia necessariamente da prévia obtenção da licença ou autorização de 

utilização, tendo actuado em total desrespeito pelo ordenamento jurídico e pelos 

interesses que o regime jurídico do licenciamento de estabelecimentos de 
restauração e bebidas visa prosseguir. 

 
Quanto à gravidade da contra-ordenação 

A licença traduz-se numa forma de controlo das características e normas de segurança dos 

estabelecimentos, tendo em vista acautelar o bem-estar e segurança daqueles que os 

frequentam, desde a qualidade do próprio espaço, até às condições de salubridade e higiene que 

um estabelecimento deste teor deve, à partida, respeitar. 
Tem, portanto, que concluir-se que a abertura de um estabelecimento de restauração e/ou 

bebidas ao público, independentemente da titularidade do respectivo alvará de licença de 

utilização para este tipo de serviços, constitui uma contra-ordenação que deve ser perspectivada 

como grave. 
 

*** 

Quanto à situação económica do arguido 

Apesar de devidamente notificado para o efeito, o arguido não juntou aos autos qualquer 

documento comprovativo da sua situação económica, pelo que este critério não poderá ser tido 

em consideração na determinação da coima aplicável. 
 

*** 

Quanto ao benefício económico retirado pelo arguido com a prática da contra-ordenação 

Não é possível quantificar o benefício económico retirado pelo arguido com a prática desta 

contra-ordenação de que vem acusado. 
 

*** 
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V � SANÇÃO APLICADA 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da contra-
ordenação de que a arguida vem acusada e descrita na acusação proferida a folhas 9 e 10 dos 

autos. 
 
Esta contra-ordenação viola o disposto no artigo 14º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de 

Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março. 
 
A esta contra-ordenação corresponde uma coima graduada de 500 a 3740,90 Euros, nos termos 

do disposto no artigo 38, nº 1, alínea g) do referido diploma. 
 
Assim, face ao disposto no art.º 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do D.L. n.º 

244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12, a Câmara 

Municipal delibera aplicar a coima de Euros: 600 � (seiscentos euros). 

 
Tendo esta Câmara Municipal tido conhecimento que contra o arguido correram os processos 

de contra-ordenação nº 10/CO/2007, 06/CO/2008 e 174/CO/2008, no âmbito dos quais foi o 

arguido condenado ao pagamento da coima única no valor de 600 � (seiscentos euros). 
 
Há que proceder ao cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas ao arguido e, 

consequentemente, proceder à aplicação de uma coima única, tendo em conta a coima 

concretamente aplicada pelo Sr. Presidente da Câmara no âmbito dos processos de Contra-
Ordenação nº 10/CO/2007, 06/CO/2008 e 174/CO/2008 e a coima acabada de aplicar 

concretamente por esta Câmara Municipal. 
 
De acordo com o nº 1 do artigo 19º do Regime Geral das Contra-Ordenações, �quem tiver 

praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo resulta da 

soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso�, não podendo a coima 

aplicável �exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em 

concurso� (nº 2) e �a coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas 

concretamente aplicadas às várias contra-ordenações� (nº 3). 
 
Face ao exposto, o caso em apreço consubstancia um concurso de Contra-Ordenações, pelo 

que, de acordo com o disposto no artigo 19º, do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 109/2001, a Câmara Municipal delibera aplicar a coima única de Euros 600 � 

(seiscentos euros)., condenando o arguido ao seu pagamento. 
 

Nos termos previstos nos artigos 92º nºs 2 e 3 in fine e 94º n.º 2 alínea b) e n.º 3, ambos do D.L. 

n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, e ainda do art. 32º n.º 2 do 

Código das Custas Judiciais (aplicado por força do art. 89º n.º 3 do mesmo Código e do 92º n.º 

1 dos diplomas já citados), fica ainda o arguido condenado ao pagamento das custas do 

processo, no valor de Euros 48,00, podendo, querendo, impugná-las nos termos do previsto 
no art.º 95º dos diplomas supra referidos, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da 

presente decisão. 
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De harmonia com o disposto no art.º 58º n.º 2 e 3 do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, faz-se também saber que: 

a) Esta condenação torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada, 
nos termos do art.º 59º do Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, na redacção dos diplomas 

legais supra mencionados, no prazo de 20 dias após o seu conhecimento. 
No caso de impugnação, o recurso poderá ser interposto pelo(a) arguido(a) ou pelo seu 

defensor. O recurso é feito por escrito e apresentado à Autoridade Administrativa que aplicou a 

coima, devendo constar de alegações e conclusões.  
b) Em caso de impugnação judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso 

o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho. 
c) Na falta de tal impugnação, deverá V. Exa. proceder ao pagamento da coima e custas 

acima indicadas, no prazo de 10 dias após o terminus do prazo referido na antecedente alínea a) 

(carácter definitivo ou trânsito em julgado da presente decisão). 
Para efectuar o pagamento, deverá dirigir-se ao Gabinete de Apoio Jurídico � Serviço de 

Contra-Ordenações desta Câmara Municipal. 
d) No caso de lhe ser impossível efectuar o pagamento dentro do prazo indicado, deverá 

esse facto ser comunicado, por escrito, devidamente fundamentado e com a devida 
antecedência. 

Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção dada pelo D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro. 
Marinha Grande, 06/01/2010.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA NOS DIAS 11 A 15 E 18 DE JANEIRO DE 2010 

 
 
19 - Presente ofício da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Professor Alberto Nery Capucho, 

registado com o n.º E/15373/2009, de 20 de Novembro de 2009, a solicitar a isenção do 

pagamento das taxas de ingresso no Museu Joaquim Correia, de 11 a 15 de Janeiro e no dia 18 
de Janeiro de 2010, no âmbito da actividade daquela escola designada �Descobrir a Arte�. Tal 

actividade tem como objectivo a promoção de visitas de estudo dos alunos do 5.º ano ao Museu 

Joaquim Correia, contribuindo também para a divulgação daquele Museu junto da comunidade 

educativa. A visita de estudo será feita nos seguintes moldes: 
- Segunda-feira, 11 de Janeiro de 2010, das 9,00h às 10,30h � turma do 5º C; 
- Terça-feira, 12 de Janeiro de 2010, das 9,00h às 10,30h � turma do 5º E; 
- Quarta-feira, 13 de Janeiro de 2010, das 10,50h às 12,20h � turma do 5.º A; 
- Quinta-feira, 14 de Janeiro de 2010, das 9,00h às 10,30h � turma do 5.º F; 
- Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2010, das 14,30h às 16,00h � turma do 5º D; 
- Segunda-feira, 18 de Janeiro de 2010, das 9,00h às 10,30h � turma do 5º B. 
 
A Câmara analisou o pedido, e atendendo aos factos apontados, nomeadamente a 

importância de que se reveste a actividade (promoção do Museu Joaquim Correia no seio 

da comunidade educativa), delibera ao abrigo do artigo 7.º do Regulamento de Taxas da 

Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a isenção das taxas de ingresso no 

Museu Joaquim Correia, de 11 a 15 e no dia 18 de Janeiro de 2010, para os alunos do 5.º 
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ano da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Professor Alberto Nery Capucho, conforme 

proposta da respectiva escola.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - PROJECTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE ANULAÇÃO PROFERIDA 

PELO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO EM 16/09/2006 � PROCESSO 

DISCIPLINAR � RECURSO CONTENCIOSO DE ANULAÇÃO � ANTÓNIO DOS 

SANTOS PESTANA � DELIBERAÇÃO FINAL. 

 
 
20 - Em 17-11-2009, esta Câmara Municipal aprovou o projecto de execução da sentença 

proferida pelo Tribunal Central Administrativo em 16-09-2006, constante da informação 

técnica conjunta n.º 1/2009, datada de 09-11-2009, referente à reconstituição da situação actual 

hipotética do ex-funcionário António dos Santos Pestana, que visa dar cumprimento ao 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte que concedeu provimento ao recurso 
jurisdicional interposto pelo recorrente, anulando a deliberação camarária proferida em 08-07-
1999 que lhe aplicou a pena disciplinar de 1 ano de inactividade. 
Nos termos do Código do Procedimento Administrativo, foi o mesmo notificado, para se 
pronunciar em sede de audiência prévia (cfr. ofício n.º S/9143, de 24-11-2009). 
 
 A audiência prévia do interessado terminou no passado dia 10-12-2009, não tendo sido 

apresentadas quaisquer alegações. 
 
Em 04-12-2009 a Câmara tomou conhecimento, da sentença proferida nos autos de execução 

de sentença que opõem o Sr. António dos Santos Pestana à Câmara Municipal da Marinha 

Grande. 
 
Esta sentença condena o Município a adoptar os actos e operações constantes da alínea A) a E) 

que passamos a citar, no prazo de 90 dias. 
 
� A) Haverão de ser pagas ao exequente pelo executado as retribuições mensais e pensões em 

dívida de Julho a Outubro de 1999, inclusive, sendo certo que a retribuição mensal era no 

valor de 468.87 � e a pensão passou a ser no de 459,01 �. 

B) Se o executado em 15 de Julho de 1999 ainda não gozara as férias vencidas em 1 de Janeiro 

desse ano, haverão de lhe ser pagos uma retribuição e um subsídio de férias completos. 

C) Mais lhe haverá de pagar o executado a retribuição e o subsídio de férias bem como e 

subsídio de Natal proporcionais a seis meses e meio em que esteve ligado ao serviço no ano 

1999, vencidos com a cessação definitiva de funções em 13-08-1999. 

D) Por fim haverá de lhe pagar o subsídio de refeição correspondente aos dias úteis de 15/07 a 

13/8 de 1999. 

E) À soma destes valores acrescerão juros de mora às taxas legais que sucessivamente 

vigoraram, contados desde 13/08/1999 até ao integral pagamento.� 

 
Cabe contudo referir, que o executado Município da Marinha Grande não concorda com os 

actos e operações em que foi condenado para plena execução do Acórdão de 30 de Outubro de 

2008, do Tribunal Central Administrativo Norte, mais concretamente alínea c) na parte 
respeitante ao subsídio de Natal e alíneas d) e e). 
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Alínea c): 

É contraditório quando na fundamentação de direito, o Tribunal condena o Município ao 

pagamento de parte do subsídio de Natal proporcional ao tempo em que esteve ao serviço, que 

não foram seis meses e meio mas sim oito meses, considerando que o exequente apenas foi 
desligado do serviço por motivo de aposentação a partir de 31/08/2009. Funda-se esta decisão 

no artigo 17.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 184/89, quando em boa verdade deveria seguir o 
preceituado no artigo 8.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 496/80, de 20 de Outubro, que vem regular 

de forma sistemática a atribuição dos subsídios de férias e Natal ao funcionalismo público, 

incluindo-se aqui a Administração Local. 
Refere o mesmo, e passo a citar, �2- No ano de passagem à inactividade por motivo de 

aposentação, ou por ter sido desligado do serviço aguardando aposentação, o subsídio de Natal 

desse pessoal será de montante igual ao que lhe seria atribuído se, à data de 1 de Novembro, 

estivesse em exercício efectivo de funções com a categoria e diuturnidades a que tinha direito 

quando passou àquela situação, independentemente da entidade processadora.� 
 
Daqui, resulta claramente, que estando o exequente ao encargo da CGA a 01/11/1999, caberá a 

essa Caixa o pagamento do subsídio de Natal no montante de 468,87�. 
 
 
Alínea d): 

Conforme foi referenciado o funcionário apenas foi desligado do serviço para efeitos de 

aposentação a partir de 31/08/2009, pelo que o subsídio de refeição a que terá direito é devido 

desde o dia 15/07/199, data que iniciou a pena, até ao final do mês de Agosto. 
 
 
Alínea e): 

Os juros são devidos a partir do dia seguinte àquele em que o funcionário teria recebido se não 

lhe tivesse sido aplicada a pena de inactividade (15/07/1999) e até à data dos montantes em 

dívida. 
 
 
Deste facto foi dado conhecimento ao escritório dos Advogados avençados desta Câmara 

Municipal para interposição de recurso jurisdicional da sentença proferida, nos actos e 

operações não conformes com a reconstituição actual hipotética do ex-funcionário. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal, no uso da competência conferida pelo artigo 174.º, 

n.º 1 do Código do Processo nos Tribunais Administrativos - CPTA delibera executar o 

Acórdão anulatório do Tribunal Central Administrativo Norte de 30-10-2008, nos exactos 

termos e fundamentos de facto e de direito constantes da informação supra identificada 

(informação técnica conjunta n.º 1/2009), na medida em que, não tendo o exequente 

apresentado quaisquer alegações em sede de audiência prévia, do projecto de execução de 

sentença, se encontram reunidas condições para levar a cabo as operações constantes nas 

alíneas a), d) e e) o que se fará para evitar a acumulação de juros de mora, ficando a 

aguardar que o Tribunal se pronuncie sobre as alíneas objecto de recurso contencioso. 

Nesse momento serão pagas as férias vencidas e não gozadas a 1 de Janeiro de 1999, bem 

como a respectiva retribuição, assim como as férias que se foram formando ao longo do 

ano em que foi aposentado e sua retribuição. 

 

A Câmara delibera ainda fixar os juros em 889,93� (calculados até ao dia da presente 

reunião), devendo os mesmos serem objecto de actualização na data em que se proceder 
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ao pagamento efectivo dos valores em dívida constantes da informação técnica conjunta 

n.º 1/2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia cinco de Janeiro de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 337.346,74 � 
(trezentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

22 - ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

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

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

das 17,00 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados).  

 
Encontravam-se inscritos para serem atendidos os seguintes munícipes:  

 

1 � Sr. Eugénio Duarte Guerra e Maria de Fátima C. O. Guerra, residentes na Rua da 
Boavista, 30, Praia da Vieira, que pretendem ser esclarecidos relativamente ao Proc.º 70/05, 

uma vez que pretendem reabrir um café que dizem que foi fechado pela Câmara devido ao 

barulho causado. 
 

Não compareceram. 

 

 

2 � Sr. Alfredo Monteiro de Matos, residente na Batalha, que pretende colocar algumas 
questões relativas ao PC n.º 09/2009 � construção de duas moradias geminadas em S. Pedro de 
Moel. Após reunião com o Chefe da DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, 

foi informado que o referido processo se encontra com algumas deficiências que precisam ser 

ultrapassadas com a entrega de alguns elementos em falta. 
 
Tendo em conta que o Chefe da DLOP se encontrava presente na reunião, o munícipe foi 

atendido informalmente à margem do período de atendimento, razão pela qual prescindiu 

do mesmo.  

 

 







21 - 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 
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delibera por unanimidade analisar o seguinte assunto, por reconhecer a urgência de 

deliberação imediata sobre o mesmo: 

 

 

1 - DETERMINAÇÃO DO MONTANTE MÁXIMO DA VERBA A AFECTAR AO 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES 

 
 
22 - Considerando que os orçamentos das autarquias locais prevêem, nos termos do preceituado 

no artigo 5.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à 

administração autárquica do disposto da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), verbas 
destinadas a suportar os seguintes tipos de encargos: 

a) Com as remunerações dos trabalhadores que se devam manter em exercício de 

funções no órgão ou serviço; 
b) Com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados e, ou, com alterações do 

posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham em 

exercício de funções; 
c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores do órgão ou serviço; 
 

Considerando que em 29 de Dezembro de 2009, foi aprovado pela Assembleia Municipal a 
proposta de orçamento e de mapa de pessoal para 2010, apresentada por este órgão executivo; 
 
Considerando que o orçamento para 2010 contempla uma verba afecta aos recursos humanos 

no valor global de 6.291.575� (anexo I), sendo que nela, para além das remunerações e outros 

encargos com o pessoal em exercício de funções, estão incluídos os encargos decorrentes do 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalhos previstos e não 

ocupados; 
 
Considerando que de acordo com preceituado no artigo 5.º, n.º 2 do Decreto-lei n.º 209/2009, 

de 3 de Setembro, cabe ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos 

encargos referidos nas alíneas b) e c) do primeiro parágrafo da presente deliberação; 
 
Considerando que o mapa de pessoal para 2010 revela um número ainda insuficiente de 

trabalhadores em relação às actividades a desenvolver pelos demais serviços desta Câmara 

Municipal, e que a promoção do recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de 

todos ou de alguns postos de trabalho previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado 

depende da existência de verba afecta para esse efeito; 
 
Considerando que os elementos recolhidos junto dos Recursos Humanos não avultam, de 

acordo com os condicionalismos previstos no artigo 47.º, n.º 6 da LVCR, trabalhadores em 

condição de beneficiar de alteração obrigatória para a posição remuneratória imediatamente 

seguinte àquela em que se encontram; 
 
Considerando que a presente deliberação tem, nos termos da conjugação do preceituado nos 

artigos 7.º, n.º 4 da LVCR e 5.º do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, de ser tomada 
no prazo de 15 dias após o início da execução do orçamento, isto é, na situação presente, até ao 

próximo dia 15 de Janeiro; 
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Esta Câmara Municipal delibera nos termos que lhe são conferidos pelo artigo 5.º, n.º 2 

do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, que o montante máximo a afectar ao 

recrutamento seja de 186.387,53�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

horas. 

 

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

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

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


