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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia onze de 

Novembro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos onze dias do mês de Novembro de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do 

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

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

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

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho ausentou-se da 

reunião pelas 18:25 horas, após a intervenção do público, não tendo regressado. 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. 23ª MODIFICAÇÃO - 6.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2010 

 

2. REQ. N.º 1928/03 � PC N.º 434/03 � FERNANDO MARQUES CASTELÃO 
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3. REQ. N.º 2285/10 � PC N.º 881-10 � FAMOPLA, FÁBRICA PORTUGUESA DE 

MOLDES PLÁSTICOS, LDA. 

 

4. REQ. N.º 3093/09 � PC N.º 179/09 � JOAQUIM MANUEL PEREIRA 

FERNANDES 

 

5. REQ. N.º 686/09 � PC N.º 196/08 � ROGÉRIO JESUS HENRIQUES 

 

6. REQ. N.º 2522/10 � PC N.º 02/10 � DORA HELENA NUNES CAVALEIRO 

 

7. REQ. N.º 2451/10 � PC N.º 280/08 � FILOMENA COSTA RODRIGUES 

FERREIRA 

 

8. REQ. N.º 2543/10 � PC N.º 66/08 � DELÍCIA DO MARQUÊS � PADARIA E 

PASTELARIA, LDA. 

 

9. REQ. N.º 2507/10 � PC N.º 130/10 � CECÍLIA MARIA DIAS FERREIRA 

 

10. REQ. N.º 2502/10 � PC N.º 90/10 � JÚLIO MANUEL PEREIRA 

 

11. REQ. N.º 2477/09 � PC N.º 205/09 � TRADILUSA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

12. REQ. N.º 1617/10 � PC N.º 16/10 � SÉRGIO PAULO BRÁS DUARTE 

 

13. REQ. N.º 2383/10 � PC N.º 08/09 � UWE KARL KURT DUKOWSKY 

 

14. REQ. N.º 2469/10 � PC N.º 192/10 � MARIA CARVALHEIRO GREGÓRIO 

 

15. REQ. N.º 2505/10 � PC N.º 684/07 � NATÁLIA FRADE � CABELEIREIROS, 

LDA. 

 

16. REQ. N.º 2496/10 � PC N.º 200/08 � DAVID MIGUEL CARDEIRA DUARTE 

 

17. REQ. N.º 2523/10 � PC N.º 152/10 � JOSÉ GOMES FERREIRA 

 

18. REQ. N.º 2493/10 � PC N.º 542/07 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA 

 

19. REQ. N.º 1973/10 � PC N.º 218/08 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA 

 

20. REQ. N.º 2525/10 � PC N.º 29/09 � JOSÉ MAFRA ANTÓNIO 

 

21. REQ. N.º 2470/10 � PC N.º 254/09 � SÉRGIO LOPES RODRIGUES 

 

22. REGULAMENTO DE TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

REGULAMENTO DE TARIFAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E 

DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � TARIFA SOCIAL 
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23. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS � 

INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

 

24. ACORDO DE PARCERIA ENTRE O INSTITUTO DA ÁGUA E O MUNICÍPIO 

DA MARINHA GRANDE. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO 

DO LIS � PRAIA DA VIEIRA. 

 

25. RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 

26. RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

27. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM DA 

MARINHA GRANDE. APROVAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES. JUNÇÃO DE 

PEÇAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS. 

 

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

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

(DIRM) � RATIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DE TRABALHOS; 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO; APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHOS E 

PLANO DE PAGAMENTOS DEFINITIVOS.  

 

29. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL PARA 

ENTRADA EM VIGOR EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. 

 

30. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � IDALINA LOURENÇO ESCADA - RESIDENTE NA R.ª JÚLIO 

BRAGA BARROS, BLOCO 1 2.º B, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 

 

31. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES 

DE PARKINSON � DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA - PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES PREVISTAS EM PLANO PARA 

O CORRENTE ANO. 

 

32. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE REFORMADOS 

PENSIONISTAS E IDOSOS (CRPI) DE VIEIRA DE LEIRIA PARA SUPORTE 

DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DE NATAL. 

 

33. RESUMO DE TESOURARIA 

 

34. ATENDIMENTO PÚBLICO 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Presidente informou, tendo em conta a reestruturação dos serviços, quais os 
técnicos que foram convidados, e aceitaram, o cargo de direcção das novas unidades 

orgânicas, bem como aqueles que cessam as respectivas comissões de serviço. 
 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu, embora saiba que é uma competência 

do Presidente da Câmara, que gostaria de saber quais os critérios que levaram à 

substituição, no caso da DCPH, de uma técnica altamente competente por uma outra, 
sem pôr em causa a competência da nova técnica. 
 
O Sr. Presidente informou que foi uma escolha da sua inteira responsabilidade, 
efectuada depois de ter ouvido os Vereadores dos respectivos pelouros, e fazendo 
também uso do conhecimento que obteve ao longo do primeiro ano de mandato. 

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de dois processos de obras 

particulares não incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, 

pelo que os mesmos serão apreciados imediatamente após a votação daqueles que 

constituem a ordem do dia.  
Solicitou ainda a apreciação e votação, também fora da ordem do dia, de mais dezasseis 

assuntos, referentes a atribuição de apoios a diversas entidades do concelho, o que 

também foi aceite por todos, uma vez que apesar de alguns dos eventos já terem 

ocorrido só agora foi possível a essas entidades fazer a entrega dos documentos 

necessários. 
 
 

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

 
1.ª questão � porque se abandonou o Festival de Teatro, e se não houve apoio ao 

Festival Acaso. 
 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira respondeu, informando que continuam os 
apoios de 2009 e que se cortou nas novas iniciativas, por decisão deste executivo. O 
número de espectadores e a fraca adesão não justificavam a continuação do apoio, para 

além de a Câmara ter deliberado apoiar o Teatresco, na dinamização de actividades 

teatrais no Cine-Teatro Actor Álvaro. 
Em relação ao Festival Acaso a Sr.ª Vereadora respondeu que não houve apoio nem foi 

pedido. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que, sem pôr em causa o respeito e 

apreço pelo trabalho do Teatresco, e apesar das dificuldades existentes, lamenta ver esta 

redução drástica numa actividade tão nobre e que tanto diz ao concelho. 
 
A Sr. Vereadora referiu que se mantém a vontade de retomar o Festival, depois de 

ponderar a adesão. 
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2.ª questão � o Sr. Vereador disse que foi informado que a Adjunta do Sr. Presidente 
teria intimado uma funcionária a retirar um autocolante de um sindicato. A ser verdade 
é muito grave, numa autarquia democrata. Assim, questionou se é verdade e qual a base 

legal para ser dada esta ordem, e se o Presidente da Câmara dá cobertura a esta situação. 
 
O Sr. Presidente disse que não conhece a situação e que vai averiguar. 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu que é estranho que uma situação desta 

aconteça na nossa terra e na nossa Câmara. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que classifica esta situação, passada no 

órgão que é a Câmara Municipal, da maior gravidade e quer ter a garantia de que o 

Presidente da Câmara vai agir na defesa da liberdade e democracia, e que a ser verdade 

a referida situação, o que é gravíssimo, tome medidas para que não se volte a repetir.  
 
3.ª questão � o Sr. Vereador pediu informações sobre a situação da Rua da Indústria, 

pois já passou um ano e não há nada de concreto. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente informou que a obra foi adjudicada, e por prudência, e 

dado que tinha havido reclamações, optou-se por não a consignar antes do visto do 

Tribunal de Contas. Entretanto há uma empresa concorrente que tinha sido excluída que 

interpôs uma providência cautelar. O Tribunal de Contas veio informar que não emite o 

parecer e reserva-se emiti-lo só quando a decisão da providência cautelar for tomada. 
Sabemos que não foi dado provimento à providência e chegou-nos a informação, não 

confirmada, de que a empresa teria retirado a acção, pelo que se espera esta confirmação 

para poder prosseguir o processo, com a emissão de visto e a consignação da obra. 
 

4.ª questão � o Sr. Vereador perguntou, apesar de saber que é da responsabilidade do 

Parque Escolar, se a Câmara pode tomar alguma iniciativa na vistoria das condições de 

segurança da Escola Calazans Duarte. 
 
O Chefe da DLOP, presente na reunião, informou que está nos serviços uma cópia do 

plano de segurança. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente sugeriu que o Conselho Directivo da escola peça à 

Protecção Civil ou aos Bombeiros para que verifiquem as condições de segurança. Em 

relação à conclusão dos arranjos exteriores informou que já pediu ao Gabinete Jurídico 

para notificar a empresa, com conhecimento ao Parque Escolar.  
 
 

 O Sr. Vereador Dr. António Santos perguntou a quem cabe a conservação e limpeza 

do edifício onde funciona o S.A.P. da Marinha Grande. 
 

O Sr. Presidente informou que é ao Ministério da Saúde, apesar de a Câmara ter feito a 

limpeza exterior. Referiu ainda que já se reuniu com dois responsáveis do serviço e com 

outras pessoas, para ver o que se pode fazer para melhorar a situação. 
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1 - 23ª MODIFICAÇÃO - 6.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
926 - Presente proposta da 23ª Modificação - 6ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:  
 

6ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 54.077,07 euros nos reforços e 

54.077,07 euros nas anulações;  

 

6ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010, no valor de 34.377,07 euros nos 
reforços e 34.477,07 euros nas anulações; em anos seguintes é efectuado um reforço da dotação 

em 220.000 euros, no âmbito da obra de requalificação da Fábrica da Resinagem; 

 

6ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais para 2010, no valor de 12.300 euros nos 
reforços e 19.600 euros nas anulações.  
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto � Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na alínea c), do nº 2, do art. 64º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 
11 de Janeiro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a 23ª Modificação aos Documentos Previsionais de 

2010, constituída pela 6ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 6ª Revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos e 6ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais, para efeitos 
do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º do mesmo diploma legal.   
 

Mais delibera que a presente proposta seja objecto de apreciação em sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

art.º 50.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 

5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

A deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 



 

 

A reunião foi interrompida nesta altura, quando eram 16:00 horas, para que todo o executivo 

pudesse participar no magusto de S. Martinho, a decorrer na Praça Stephens, e para o qual 

tinham sido convidados pela Casa de Pessoal dos Trabalhadores da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, entidade organizadora do mesmo. 
 
A reunião foi retomada pelas 16:30 horas, com a continuação da apreciação e votação dos 

assuntos incluídos na ordem do dia. 
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2 - REQ. N.º 1928/03 � PC N.º 434/03 � FERNANDO MARQUES CASTELÃO 

 
 
927 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à Viabilidade de Realização de Operação 

de Loteamento Urbano com Obras de Urbanização, sobre um prédio rústico localizado no 

Lugar de Figueiras, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, enquadrando a pretensão nos instrumentos de 

gestão territorial vigentes, referindo a sua desconformidade com indicadores e parâmetros 

urbanísticos contidos no Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande. 
 

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

Câmara Municipal deliberou informar ser inviável o estudo da operação de loteamento 

requerido nos moldes apresentados, porque num eventual pedido de licenciamento, nos 

termos propostos, o mesmo não reuniria condições de aprovação, sendo passível de 

indeferimento, fundamentado na alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art. 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 

30/03, designadamente por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

a) Artigo 8.º e artigos 11.º e 14.º, ambos do Regulamento do Plano Director Municipal 

da Marinha Grande, ao propor Operação de Loteamento Urbano em áreas 

parcialmente afectas a áreas não urbanizáveis, designadas por �Área de Protecção 

Especial� e �Espaço Agro-Florestal�, respectivamente. 

b) Artigo 20.º (Servidões Rodoviárias) do Regulamento do Plano Director Municipal, 

ao propor a constituição de lotes destinados a edificação, não respeitando a faixa de 

protecção non aedificandi com a largura de 50m, para cada lado do eixo da 

Variante Nascente projectada. 

2. A operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incompatível 

para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes ou implicar, para o município, a 

construção ou manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou a prestação 

de serviços por este não previstos, designadamente face à ausência de arruamento 

condigno que sirva o prédio em causa, bem como de infra-estruturas de abastecimento 

de água e de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. 

 

Mais deliberou, nos termos do n.º 4 do art. 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, informar o requerente que a 

presente pretensão poderá reunir condições de viabilidade, caso a pretensão incida 

apenas em área afecta a Espaço Urbanizável e cumpra as demais normas legais e 

regulamentares em vigor, nomeadamente as constantes em Plano Municipal de 

Ordenamento do Território vigente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 2285/10 � PC N.º 881-10 � FAMOPLA, FÁBRICA PORTUGUESA DE 

MOLDES PLÁSTICOS, LDA. 
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928 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à Viabilidade de Alteração e Reconstrução 

de Edifício Industrial e de Serviços existente, localizado no Lugar da Benta, Freguesia de 

Marinha Grande, dispondo dos seguintes antecedentes: 
Processo de Licenciamento n.º 1066/72, em nome de Famopla � Fábrica Portuguesa de Moldes 
para Plásticos, Lda., relativo à obra de Ampliação de Barracão, à qual correspondeu a emissão 

do Alvará de Licença de Construção n.º 189/73, de 09/03. 
Processo de Licenciamento n.º 1887/78, em nome de Famopla � Fábrica Portuguesa de Moldes 

para Plásticos, Lda., relativo à obra de Ampliação das Instalações, à qual correspondeu a 

emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 7/80, de 02/01. 
Processo de Licenciamento n.º 942/81, em nome de Famopla � Fábrica Portuguesa de Moldes 

para Plásticos, Lda., relativo à obra de Construção de Cabine e Barracão, à qual correspondeu a 

emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 311/83, de 12/04. 
Processo de Obras n.º 1647/95, em nome de Plexlar � Plásticos e Artigos Domésticos, Lda., 

relativo à obra de Alteração de Instalações Fabris, caducado por falta de apresentação dos 

Projectos das Especialidades. 
Processo de Obras n.º 185/09, em nome de Famopla � Fábrica Portuguesa de Moldes para 

Plásticos, Lda., relativo à obra de Legalização de Edifício Industrial, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Cãmara realizada em 24/06/2010, com Alvará de Licença de Obras a 

aguardar liquidação. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, enquadrando devidamente a proposta de 

reorganização do estabelecimento industrial existente, concebido através da desmaterializando 

do edificado existente com a criação de 4 edifícios funcionalmente ligados entre si, associados 

a actividades distintas, designadamente estabelecimento industrial do tipo 2, estabelecimento 
industrial do tipo 3, escritórios/serviços comuns e armazenamento, a sujeitar ao regime de 

propriedade horizontal.    
 

Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou informar ser viável a alteração e reconstrução de edifício industrial e 

de serviços existente, nos moldes apresentados, sendo que, em eventual pedido de 

licenciamento, nos termos agora propostos, a mesma ficará sujeita à verificação do 

cumprimento das demais normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as 

definidas no Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas e Regulamento Geral de Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios. 

 

Mais deliberou informar o requerente, que o eventual pedido de licenciamento a 

apresentar, ficará ainda sujeito ao cumprimento dos seguintes condicionalismos: 

1. Observância dos parâmetros urbanísticos subjacentes à presente operação 

urbanística, nomeadamente no que se refere à cércea, número de pisos, volumetria, 

áreas de construção e de implantação. 

2. Os lugares de estacionamento a promover no interior da parcela deverão possuir 

acessos autónomos, sem recurso a manobras e respeitar o dimensionamento previsto 

nos artigos 42.º, 43.º e 44.º do RMEUMMG � Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande. 

3. Nos termos do previsto no art. 24.º do RMEUMMG, a proposta de indústria 

localizada fora de zona industrial com plano de pormenor eficaz, possuindo uma área 

total de construção superior a 1000m2, constitui impacte urbanístico relevante, 
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ficando sujeita à apresentação dos elementos previstos nos artigos 45.º e 66.º do 

RMEUMMG. 

4. Deverá ser dado cumprimento à legislação em vigor sobre ambiente, ruído, higiene e 

segurança nos locais de trabalho, bem como a todos os requisitos específicos do 

Regime de Exercício da Actividade Industrial. 

5. Deverá apresentar documento da Conservatória do Registo Predial contemplando a 

rectificação da área de acordo com o polígono do prédio constante da proposta.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 3093/09 � PC N.º 179/09 � JOAQUIM MANUEL PEREIRA FERNANDES 

 
 
929 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração e Ampliação de 

Edifício destinado a Oficina, Armazém e Escritórios, localizado num prédio sito na E.N. n.º 

242, Lugar de Vale, Freguesia de Moita, dispondo dos seguintes antecedentes: 
Processo n.º 577/07, contendo os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Alcobaça, 

sobre o licenciamento das construções existentes, nomeadamente: 
Processo de Licenciamento n.º 1749/79, em nome de Ivo Ferreira da Silva Carlos, relativo à 

obra de Construção de uma Fábrica, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de 

Construção n.º 317/79, de 26/03, emitido pela Câmara Municipal de Alcobaça. 
Processo de Licenciamento n.º 1196/80, em nome de Ivo Ferreira da Silva Carlos, relativo à 

obra de Ampliação de uma Fábrica, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de 

Construção n.º 1529/80, de 15/09, emitido pela Câmara Municipal de Alcobaça. 
Processo de Licenciamento n.º 736/84, em nome de Apati Moldes � Sociedade Industrial de 
Moldes, Lda., relativo à obra de Construção de um Muro de Vedação, à qual correspondeu a 
emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 1666/84, de 23/08, emitido pela Câmara 

Municipal de Alcobaça. 
Processo de Licenciamento n.º 1104/84, em nome de Apati Moldes � Sociedade Industrial de 
Moldes, Lda., relativo à obra de Construção de um Refeitório, à qual correspondeu a emissão 

do Alvará de Licença de Construção n.º 2213/84, de 06/11, emitido pela Câmara Municipal de 

Alcobaça. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03, incluindo as intervenções efectuadas ao edifício sobre as quais não existe 

registo de emissão de Alvará de Licença de Construção. 

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

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal da Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da respectiva 
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Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria 

municipal. 

2. Após a emissão da Autorização de Utilização, deverá apresentar junto da Câmara 

Municipal, formulário de Registo de Actividade Industrial devidamente preenchido e 

acompanhado dos documentos previstos nos números 2 e 3 do art. 40.º do Decreto-Lei 

n.º 209/08, de 29/10, cujo modelo se encontra disponível no sítio da Internet ou na 

Secretaria de Obras Particulares da Câmara Municipal da Marinha Grande.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 686/09 � PC N.º 196/08 � ROGÉRIO JESUS HENRIQUES 

 
 
930 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração de um Armazém 

existente, localizado na Travessa da Rotunda, Lugar de pêro Neto, Freguesia de Marinha 

Grande, dispondo dos seguintes antecedentes: 
Processo de Licenciamento n.º 615/90, em nome de Rogério de Jesus Henriques, relativo à obra 

de Construção de um Barracão, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de 

Construção n.º 689/90, de 17/08. 
Processo de Licenciamento n.º 260/92, em nome de Rogério de Jesus Henriques, relativo à obra 

de Ampliação de Barracão e Construção de Muro de Vedação, à qual correspondeu a emissão 

do Alvará de Licença de Construção n.º 650/94, de 17/11. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03, incluindo as intervenções efectuadas ao edifício sobre as quais não existe 

registo de emissão de Alvará de Licença de Construção. 

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

consequência da execução da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 6 do art. 57.º do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

a concessão da respectiva Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de 

prévia vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 2522/10 � PC N.º 02/10 � DORA HELENA NUNES CAVALEIRO 

 
 
931 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício 

destinado a Habitação e Prestação de Serviços de Cabeleireiro, incluindo a demolição de 
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edificação existente, a levar a efeito num prédio urbano localizado no Gaveto das Ruas das 

Acácias e das Sardinheiras, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de parecer favorável 

emitido pela Autoridade de Saúde. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

2. Apresentação em igual período, de Planta de Implantação com indicação da área de 

cedência para domínio público, de acordo com os arranjos exteriores previstos. 

3. Execução de passeios utilizando lancil de calcário de 0,15x0,22m e calçada calcária de 

0,05x0,05x0,05m, incluindo o remate entre o passeio e o pavimento existente em 

betuminoso. O espelho do lancil deverá ficar a 0,12m acima do pavimento, sendo que 

na entrada da garagem numa distância de 3,50m, o requerente deverá colocar lancil 

calcário rampeado de 0,30x0,22m. Na execução dos passeios deve ser considerada a 

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

assentamento de modo a evitar o crescimento das ervas.  

4. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários seja efectuada de acordo 

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

8/90, de 06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 

04/09, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 259/07, de 17/07, antes da emissão da autorização de utilização, deverá 

remeter à Câmara Municipal, com cópia à Direcção Geral das Actividades Económicas 

do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Declaração Prévia 

prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o 

modelo publicado em anexo à Portaria n.º 790/07, de 23/07, na qual se responsabiliza que 

o estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 2451/10 � PC N.º 280/08 � FILOMENA COSTA RODRIGUES FERREIRA 

 
 
932 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Instalação de um Estabelecimento 

de Cabeleireiro e Estética, a levar a efeito num espaço comercial de um edifício de Habitação, 

Comércio e Serviços existente, localizado na Rua das Portas Verdes, Freguesia de Marinha 
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Grande, dispondo de pareceres favoráveis emitidos pela Autoridade de Saúde e Autoridade 

Nacional de Protecção Civil. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

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

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

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

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

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 259/07, de 17/07, antes da emissão da autorização de utilização, deverá 

remeter à Câmara Municipal, com cópia à Direcção Geral das Actividades Económicas 

do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Declaração Prévia 

prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o 

modelo publicado em anexo à Portaria n.º 790/07, de 23/07, na qual se responsabiliza que 

o estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 2543/10 � PC N.º 66/08 � DELÍCIA DO MARQUÊS � PADARIA E 

PASTELARIA, LDA. 

 
 
933 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Legalização de Estabelecimento de 

Bebidas com Fabrico Próprio de Pastelaria e Panificação, situado num prédio urbano localizado 

na Rua António Lopes de Almeida, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de parecer 

favorável condicionado da Autoridade de Saúde e pareceres favoráveis do Governo Civil e da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, bem como de pareceres técnicos dos serviços que 

atestam estar o respectivo Projecto de Arquitectura, 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 das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

2. Cumprimento das exigências expressas no parecer da Autoridade de Saúde, cujas 

observações se transcrevem: 
�� 

O estabelecimento deve cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente o 

Decreto Regulamentar n.º 38/97, de 25 de Setembro, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 
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4/99 de 1 de Abril, Decreto-Lei n.º 286/86 de 6 de Setembro, Decreto-Lei n.º 33/87 de 17 de 

Janeiro e demais legislação em vigor, nomeadamente: 

1. As máquinas (forno e câmara frigorífica) deverão distar uma da outra e das paredes, 0,60m. 

Caso se revele fisicamente impossível deverão existir materiais isolantes e incombustíveis 

entre as máquinas por forma a salvaguardar o seu funcionamento. 

2. O tecto que se encontra por cima do forno deverá ser revestido com material incombustível. 

3. Todos os compartimentos deverão ser dotados de ventilação e iluminação directa para o 

exterior, ou dotados de dispositivos de ventilação e iluminação artificial. A ventilação deve ter 

contínua renovação de ar e deve ser adequada à dimensão e funções das respectivas 

instalações. 

4. Junto das entradas do estabelecimento deverá ser previsto um sistema que impeça a entrada e 

permanência de insectos. 

5. As janelas que abrem para o exterior deverão possuir rede mosquiteira. 

�� 

 

Mais deliberou informar a requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/07, de 19/06, após emissão 

da Autorização de Utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia à 

Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação e 

do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/07, de 17/07. 

2. A �afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, industrial, 

artesanal ou liberal, independentemente do suporte utilizado para a sua divulgação, 

quando visíveis ou perceptíveis do espaço público�, ficam sujeitas a licenciamento, no 

âmbito do regime previsto no Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público com Equipamento Mobiliário Urbano do Município da Marinha Grande. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 2507/10 � PC N.º 130/10 � CECÍLIA MARIA DIAS FERREIRA 

 
 
934 - Presente Processo de Licenciamento n.º 629/99, relativo à obra de Remodelação de 

Estabelecimento de Restauração e Bebidas, em prédio urbano situado na Rua Marques de 
Pombal, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Licença de Utilização n.º 16/02, de 28/11. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Estabelecimento de 

Restauração e Bebidas, dispondo de parecer favorável condicionado emitido pela Autoridade 
de Saúde bem como de parecer favorável emitido pela Direcção Regional de Cultura do Centro, 

do Ministério da Cultura, pelo facto do imóvel se encontrar inserido em Zona Especial de 

Protecção do edifício que foi residência de Guilherme e João Diogo Stephens, fixada pela 

Portaria n.º 1069/94, de 07/12.   
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços que atestam estar o respectivo Projecto de 

Arquitectura, apto a merecer aprovação. 
 

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, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

2. Cumprimento das exigências expressas no parecer da Autoridade de Saúde, cujas 

observações se transcrevem: 
�� 

- Todos os compartimentos do referido estabelecimento devem ser dotados de ventilação 

natural e ou mecânica, adequada e suficiente. Os sistemas de ventilação devem ser 

construídos de forma a proporcionar um acesso fácil aos filtros e a outras partes que 

necessitem de limpeza ou de substituição (n.º 5, Capítulo I, Regulamento (CE) n.º 

852/2004 de 29 de Abril de 2004); 

- Deve existir um espaço apropriado ou um armário devidamente identificado e que seja 

possível fechar à chave, para arrumação dos produtos/utensílios de limpeza. 

Mais se informa que os produtos de limpeza o os desinfectantes não devem ser armazenados em áreas onde 

são manuseados géneros alimentícios (n.º 10, Capítulo I, Regulamento (CE) n.º 852/2004 de 29 de Abril de 

2004). 
�� 

 

Mais deliberou informar a requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/07, de 19/06, após emissão 

da autorização de utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia à 

Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação e 

do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/07, de 17/07. 

2. A �afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, industrial, 

artesanal ou liberal, independentemente do suporte utilizado para a sua divulgação, 

quando visíveis ou perceptíveis do espaço público�, ficam sujeitas a licenciamento, no 

âmbito do regime previsto no Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público com Equipamento Mobiliário Urbano do Município da Marinha Grande. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
10 - REQ. N.º 2502/10 � PC N.º 90/10 � JÚLIO MANUEL PEREIRA 

 
 
935 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Legalização da Alteração de um 

Espaço Comercial onde actualmente se encontra a funcioanr um Estabelecimento de 

Restauração e Bebidas, num prédio de habitação e comércio existente, localizado na Rua dos 
Guilhermes, Lugar de Amieirinha, Freguesia de Marinha Grande, dispondo o referido espaço 

comercial de Licença de Utilização n.º 169/95, emitida em 18/08/1995. 
 
Presente parecer favoravel condicionado emitido pela Autoridade de Saúde (ACES Pinhal 
Litoral II). 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

2. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer emitido pela Autoridade de Saúde 

(ACES Pinhal Litoral II), cujas observações se transcrevem. 
�� 
-Favorável Condicionado. 

Observações 

O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008 de 27 de Novembro, Regulamento CE n.º 852/2004 de 29 de Abril, D.L. n.º 243/86 

de 27 de Setembro e Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro, nomeadamente: 

- O estabelecimento deverá estar dotado, de equipamentos que permitam asseguar, a separação dos resíduos 

na origem de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras (n.º 4 do art. 4.º do DR n.º 20/2008); 

- O sistema de climatização, caso exista, deve ser regulado no sentido de estabilizar a temperatura média do 

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

manter-se em bom estado de higiene e conservação (n.º 6 do Art.º 4.º do DR n.º 20/2008); 

- A ventilação natural e/ou mecânica deve ser adequada e suficiente. Deve ser evitado o fluxo mecânico de 

ar de zonas contaminadas para zonas limpas. Os sistemas de ventilação devem ser construídos de forma a 

proporcionar um acesso fácil aos filtros e a outras partes que necessitem de limpeza ou de substituição (n.º 

5, Cap. I Anexo II, Reg. N.º 852/2004, de 29 de Abril); 

- Devem ser previstos locais ou compartimentos adequados para a armazenagem (vasilhame, produtos e 

utensílios de limpeza, estojo de primeiros socorros, etc.). Estes locais devem estar devidamente identificados 

e serem passíveis de fechar à chave (Art.º 29.º do DL n.º 243/86, de 20 de Agosto); 

- Recomenda-se a colocação de sistemas que impeçam a entrada e permanência de insectos junto das 

aberturas da sala de refeições (porta e janelas que abram para o exterior);e. 

- Recomenda-se ainda que a torneira da cuba de lavagem da cafetaria, seja provida de comando não 

manual, uma vez que servirá também para higienização das mãos. 

�� 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal da Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da respectiva 

Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria 

municipal. 

2. Nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/07, de 19/06, após emissão 

da Autorização de Utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia à 

Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação e 

do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/07, de 17/07. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 2477/09 � PC N.º 205/09 � TRADILUSA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
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936 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na 

Travessa do Vale, Lugar de Picassinos, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presentes pareceres favoráveis emitidos pela Divisão de Ordenamento e Planeamento 

Urbanístico e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, do 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, relativamente ao desfasamento entre 

a mancha da Reserva Ecológica Nacional (REN) e a linha de água existente na proximidade do 

prédio objecto da presente pretensão. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 
apresentado, apto a merecer aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos das especialidades, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 

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

desenhada sobre levantamento topográfico do terreno e área envolvente numa 

extensão de 20m a contar dos limites do prédio, incluindo o arruamento de acesso, 

com indicação das dimensões e área do terreno (inicial e final), área de cedência ao 

domínio público, áreas impermeabilizadas e respectivo material, com cotas 

altimétricas e planimétricas, contendo a delimitação do prédio na sua totalidade, a 

implantação do edifício projectado, incluindo corpos balançados, escadas, varandas, 

cotados em relação às extremas, as construções existentes, maciços arbóreos, indicação 

dos lugares de estacionamento, sempre que estes não sejam criados no interior do 

edifício, indicação da localização dos contadores ou baterias de contadores e 

receptáculos postais, inscrição de todas as confrontações e ainda as condicionantes 

existentes, designadamente linhas de água e infra-estruturas. 

3. Face à ausência de infra-estrutura de rede de drenagem de águas residuais 

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

do prédio, em espaço privado, dimensionada para um despejo máximo quinzenal. 

Deverá igualmente prever futura ligação à rede de saneamento público.  

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

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

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

oportunamente definidos pelos respectivos serviços técnicos desta câmara. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas; 

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

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

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

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

alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  
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6. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 1617/10 � PC N.º 16/10 � SÉRGIO PAULO BRÁS DUARTE 

 
 
937 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização de Alterações numa Moradia 

Unifamiliar, existente, localizada num prédio urbano da Rua da Junqueirinha, Lugar de Casal 

d�Anja, Freguesia de Vieira de Leiria, decorrente do indeferimento do pedido de Licença de 

Utilização, ocorrido por Despacho do Vereador do Urbanismo datado de 19/05/2004, baseado 

nas conclusões do respectivo Auto da Comissão de Vistorias, dispondo do seguinte 

antecedente:  
Processo de Licenciamento n.º 2040/91, em nome de referente à obra de Construção de uma 

Moradia, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 244/92. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos das especialidades, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

 

Deliberou ainda informar o requerente, que nos termos do n.º 6 do art. 57.º do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

a concessão da respectiva Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de 

prévia vistoria municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 2383/10 � PC N.º 08/09 � UWE KARL KURT DUKOWSKY 
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938 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua 

do Caminho Velho, Lugar de Machinha, Freguesia de Moita, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

29/04/2010. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, dispondo 

de informações técnicas dos serviços que atestam estarem as referidas alterações, aptas a 

merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos das especialidades, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 

2. Apresentação em igual período, de: 

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

topográfico do terreno e área envolvente numa extensão de 20m a contar dos 

limites do prédio, incluindo o arruamento de acesso, com indicação das dimensões 

e área do terreno (inicial e final), área de cedência ao domínio público, áreas 

impermeabilizadas e respectivo material, com cotas altimétricas e planimétricas, 

contendo a delimitação do prédio na sua totalidade, a implantação do edifício 

projectado, incluindo corpos balançados, escadas, varandas, cotados em relação às 

extremas, as construções existentes, maciços arbóreos, indicação dos lugares de 

estacionamento, sempre que estes não sejam criados no interior do edifício, 

indicação da localização dos contadores ou baterias de contadores e receptáculos 

postais, inscrição de todas as confrontações e ainda as condicionantes existentes, 

designadamente linhas de água e infra-estruturas. Deverá ainda representar a área 

de cedência a reverter ao domínio público, apenas no limite do prédio a confrontar 

com a Rua do Caminho Velho, visto o �Caminho Público� indicado a poente, não 

se encontrar reconhecido como tal, eliminando ainda o acesso pedonal indicado no 

muro junto a esta confrontação. 

b) Termos de Responsabilidade subscritos pelo autor do projecto e coordenador de 

projecto relativos à nova proposta.   

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 total do 

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

oportunamente definidos pelos respectivos serviços técnicos desta câmara. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas; 

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

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

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

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

alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  
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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 

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do art. 25.º do Regulamento 

Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, ��Toda e 

qualquer edificação destinada a habitação, comércio e ou serviços, cuja profundidade 

medida a partir da sua fachada fronteira ao espaço público confinante, seja superior a 

30m.�, é considerada geradora de um impacte semelhante a uma operação de loteamento. 

Assim, nos termos do n.º 5 do art. 57.º, conjugado com os artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, não 

havendo lugar a quaisquer cedências destinadas à implantação de espaços verdes públicos 

e equipamentos de utilização colectiva, o proprietário ficará obrigado ao pagamento de 

uma compensação ao município, calculada nos termos do disposto no art. 127.º do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 2469/10 � PC N.º 192/10 � MARIA CARVALHEIRO GREGÓRIO 

 

 

939 - Presente Processo de Licenciamento n.º 861/88, referente à obra de Construção de 

Edifício Comercial, levado a efeito no Lote 18 de um Loteamento Urbano localizado na Av. 

Vítor Gallo, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído o Alvará de Licença de 

Construção n.º 1524/88, de 20/12. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração Interior de um 

Estabelecimento Comercial inserido no referido edifício comercial, dispondo de informações 

técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos de Arquitectura e das Especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se mostrem necessários em consequência da realização a obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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15 - REQ. N.º 2505/10 � PC N.º 684/07 � NATÁLIA FRADE � CABELEIREIROS, LDA. 

 

 

940 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Edifício para 

Instalação de Consultório Médico Dentário, a levar a efeito na Fracção �D� correspondente ao 

Rés-do-Chão Esquerdo de um Edifício de Habitação e Comércio existente, localizado na Rua 

da Covina e Rua das Piscinas, Lugar de Embra, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de 
Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 26/11/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se mostrem necessários em consequência da realização a obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 2496/10 � PC N.º 200/08 � DAVID MIGUEL CARDEIRA DUARTE 

 
 
941 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua 23 de 

Outubro, Freguesia de Moita, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 29/01/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 
Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do RMEU. No muro entre 
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estremas, quando confinante com o espaço público, deverá aplicar-se a alínea anterior 

numa extensão de até 1.50m, a contar do limite do passeio, não podendo exceder, no 

restante perímetro, a altura de 1,80m. 

2. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização a obra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 2523/10 � PC N.º 152/10 � JOSÉ GOMES FERREIRA 

 
 
942 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Edifício onde se 

encontra instalado um Ginásio de Manutenção e Recuperação Física, com alteração de uso para 

Estabelecimento Comercial, localizado na Rua de Santa Isabel, Cruzes, Lugar de Salgueiro, 
Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 02/09/2010. 
 
Presente Projecto de Estabilidade devidamente instruído com declaração de responsabilidade 

do seu autor, 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, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presente informação técnica dos serviços que atesta estarem a Planta de Sobreposição de 

Arquitectura e o Projecto de Estabilidade apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Termo de Responsabilidade do técnico autor do Projecto de 

Estabilidade a que se refere o art. 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 

2. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 259/07, de 17/07, antes da 

emissão da autorização de utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 11/11/2010 

Acta n.º 28 

 

 23 

à Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia, da Inovação 

e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, 

elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à Portaria n.º 

790/07, de 23/07, na qual se responsabiliza que o estabelecimento cumpre todos os 

requisitos adequados ao exercício da actividade. 

2. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

3. Nos termos do disposto no art. 34.º do Decreto-Lei n.º 220/08, de 12/11, deverá 

submeter à apreciação da ANPC (Autoridade Nacional de Protecção Civil) Medidas de 

Autoprotecção, até 30 dias anteriores à entrada em utilização da actividade. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 2493/10 � PC N.º 542/07 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA 

 
 
943 - Presente Processo de Licenciamento n.º 540/92, em nome de Comissão da Capela de 

Nossa Senhora da Ajuda, relativo à Construção de Salão Cultural e Paroquial, levada a efeito 

no Largo de Nossa Senhora da Ajuda, Lugar Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria aprovado 
por Deliberações tomadas em Reuniões de Câmara realizadas em 23/12/1992 e 17/02/1993, 

cujo pedido de isenção de pagamento de taxas de licenciamento foi aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 18/08/1993. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente a Alterações efectuadas ao Edifício do Centro 

Cultural e Paroquial, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 04/03/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se vierem a verificar por necessários em consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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19 - REQ. N.º 1973/10 � PC N.º 218/08 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA 

 
 
944 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Centro de Dia de 

Vieira de Leiria, levado a efeito num terreno situado no Largo da República, Vieira de Leiria, 

Freguesia de Vieira de Leiria, desenvolvido pelo Gabinete de Apoio Técnico de Leiria, 

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

realizada em 03/04/1991. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Adaptação de Edifício para 

Lar de Idosos, Centro de Dia e Sede de Apoio Domiciliário, dispondo de Projecto de 

Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

17/09/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de nova Planta de Implantação contendo: 

a) Materialização do limite do espaço público/espaço privado, dado que a actual Planta 

de Implantação contempla 22 lugares de estacionamento no interior da parcela (em 

propriedade privada) não sendo separados fisicamente do espaço público. 

b) Para acesso a estes lugares de estacionamento pretende-se criar rampas de acesso na 

gare de estacionamento pública. Em substituição destas rampas de acesso, deve a 

gare de estacionamento pública ser interrompida com ângulo de entrada e saída de 

45º. Nestes acessos o pavimento a aplicar deve ser calçada grossa de calcário branco. 

c) No espaço onde estão implantados os recipientes de recolha seleccionada de resíduos 

(�ecoponto�), deve ser anulada a existência física de gare de estacionamento público 

e executado passeio em calçada miúda, uma vez que esta está inutilizada com a 

colocação do �ecoponto�. 

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

consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto no art. 34.º do Decreto-Lei n.º 220/08, de 12/11, deverá 

submeter à apreciação da ANPC (Autoridade Nacional de Protecção Civil) Medidas de 

Autoprotecção, até 30 dias anteriores à entrada em utilização da actividade. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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20 - REQ. N.º 2525/10 � PC N.º 29/09 � JOSÉ MAFRA ANTÓNIO 

 

 

945 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de um Espaço Comercial 

existente, destinado à instalação de estabelecimento de comércio a retalho não especializado de 

produtos alimentares (CAE 52111), situado em fracção do rés-do-chão de um edifício de 

habitação e comércio, localizado na Avenida 1.º de Maio, Freguesia de Marinha Grande, 
dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por deliberação tomada em Reunião de Câmara 

realizada em 15/07/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se vierem a verificar por necessários em consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 259/07, de 17/07, antes da 

emissão da Autorização de Utilização, deverá apresentar a Declaração Prévia prevista 

no art. 4.º do mesmo diploma legal, junto da Câmara Municipal com cópia à Direcção-

Geral da Empresa (DGE), elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em 

anexo à Portaria n.º 790/07, de 23/07, na qual se responsabiliza que o estabelecimento 

cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - REQ. N.º 2470/10 � PC N.º 254/09 � SÉRGIO LOPES RODRIGUES 

 
 
946 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Alteração de Uso com Obras de 

Edificação para Instalação de uma Farmácia em espaço comercial existente, localizado na 

Avenida Vitor Gallo, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Obras de 
Alteração n.º 80/10, de 10/05, válido até 08/08/2010. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, dispondo 

de informações técnicas dos serviços que atestam estarem as referidas alterações, aptas a 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se mostrem necessários em consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste processo, tendo sido 

substituído pelo Vice-Presidente, Sr. Paulo Vicente. 

 

 

 
 
 
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 18:00 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados). 

 
Foram atendidos os seguintes munícipes:  

 

1 � Grupo de sete moradores da Rua Vila Real de Santo António, Embra, Marinha 

Grande, que vieram dar conhecimento da insegurança que sentem, da má vizinhança e dos 

danos provocados nas habitações circundantes do local onde famílias de etnia cigana ocuparam 

habitações. 
Fizeram ainda a entrega de um documento escrito onde relatam pormenorizadamente o clima 
de medo e até de terror em que vivem desde há 2 anos, com ameaças e agressões verbais bem 

como danos causados no património particular e público (E/13359/2010). 
 

O Sr. Presidente informou os presentes que na próxima 2.ª feira, dia 15/11/2010, se realizará 

na Câmara Municipal uma reunião para tomada de medidas, tendo pedido aos presentes para 
terem alguma calma e aguardarem até lá. 

 
 



 

 

O período de intervenção aberto ao público terminou pelas 18:50 horas, tendo a reunião 

prosseguido com a continuação da apreciação e votação dos assuntos incluídos na ordem do 

dia. 
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22 - REGULAMENTO DE TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

REGULAMENTO DE TARIFAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE 

RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONCELHO 

DA MARINHA GRANDE � TARIFA SOCIAL 
 
 
947 - Com a aprovação da alteração do Regulamento de Tarifas de Distribuição de Água e do 
Regulamento de Drenagem de Águas Residuais e de Recolha e Tratamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos, a Câmara Municipal, por deliberação datada de 02 de Setembro de 2010, 

criou dois dispositivos que visam responder às situações de maior carência social, onde prevê a 

possibilidade das famílias mais carenciadas beneficiarem de uma tarifa social, nos termos do 

art.º 5.º-A, do primeiro regulamento citado, que se passa a transcrever: 
 
�1 � Os agregados familiares com um rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto 

sobre o Rendimento de Pessoas Singulares que não ultrapasse o valor anual da retribuição 

mínima mensal garantida e com consumos que se situem no segundo escalão, com rede pública 

exclusiva, estão isentos da tarifa fixa de disponibilidade, prevista no n.º 1 do artigo anterior. 

(�) 

4 � Para efeitos deste regime relevam os consumos registados nos 12 meses anteriores ou no 

período de duração do contrato, se inferior.� 

 
Este regime é cumulativo com o previsto no art.º 8.º, n.º2, do Regulamento de Tarifas de 
Drenagem de Águas Residuais e de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos: �Os 

agregados familiares com um rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto sobre o 

Rendimento de Pessoas Singulares que não ultrapasse 75 % do valor anual da retribuição 

mínima mensal garantida e com consumos de água, registados nos 12 meses anteriores ou no 

período de duração do contrato, se inferior, que se situem no primeiro escalão, com rede 

pública exclusiva, têm direito a uma redução de 50 % da tarifa fixa de saneamento e da tarifa 

fixa de resíduos sólidos urbanos, por períodos de três anos.� 

 
Quer dizer, para as situações de maior carência social, caracterizadas em função do rendimento 

do agregado familiar, é prevista a isenção da tarifa fixa de disponibilidade, desde que os 
consumos se situem no 2.º escalão, com rede pública exclusiva e a redução de 50% da tarifa 

fixa de saneamento e da tarifa fixa de resíduos sólidos urbanos, desde que os consumos se 

situem no 1º escalão. 
 
Para efeitos da aplicação material dos requisitos impostos pelas disposições referidas, apura-se, 
no que se refere aos escalões de consumo, que não podem ser superiores ao 2.º e 1.º escalão, 

respectivamente. 
 
Não nos suscita dúvidas que se pretende aludir à média de consumos, pois sem esta subsunção, 

colocar-se-ia em causa a lógica subjacente à isenção e redução em análise, que não seria 

compatível com a exigência de uma estabilidade ao nível dos consumos, susceptível de 

inviabilizar o acesso ao benefício, apenas porque num determinado mês, aquele agregado teve 

consumos que ultrapassaram o escalão estabelecido.  
 
Deste modo, ao abrigo do preceituado no artigo 64.º, n.º 1, alínea j) e n.º 7, alínea a), da 

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

propomos a alteração, com a redacção a seguir apresentada, ao artigo 5.º-A n.º1 do 
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Regulamento de Tarifas de Distribuição de Água e ao artigo 8.º, n.º2, do Regulamento de 

Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos, de forma a ficar prevista a aplicação da média aritmética simples sobre os 

registos dos consumos apurados, permitindo deste modo a inclusão naquela tarifa, de um 

maior número de agregados familiares em situação de carência económica. 

 

Art.º 5.º-A: 

 

1 � Os agregados familiares com um rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto 

sobre o Rendimento de Pessoas Singulares que não ultrapasse o valor anual da retribuição 

mínima mensal garantida e com consumos que se situem no segundo escalão, com rede pública 

exclusiva, estão isentos da tarifa fixa de disponibilidade, prevista no n.º 1 do artigo anterior. O 

escalão de consumo será determinado através da aplicação da média aritmética simples, sobre 

os registos dos consumos apurados. 
2 - ����������� 
3 - ����������� 
4 - �����������. 
5 - ����������� 
 

Art.º 8.º: 

 

1 -����������� 
 
2 � Os agregados familiares com um rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto 

sobre o Rendimento de Pessoas Singulares que não ultrapasse 75 % do valor anual da 

retribuição mínima mensal garantida e com consumos de água, registados nos 12 meses 

anteriores ou no período de duração do contrato, se inferior, que se situem no primeiro escalão, 

com rede pública exclusiva, têm direito a uma redução de 50 % da tarifa fixa de saneamento e 
da tarifa fixa de resíduos sólidos urbanos, por períodos de três anos. O escalão de consumo será 

determinado através da aplicação da média aritmética simples, sobre os registos dos consumos 

apurados. 
3 - �����������.. 
4 - �����������.. 
 
 
A Câmara Municipal delibera aprovar as alterações propostas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





23 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS � 

INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 
 
 
948 - Considerando que o imóvel, sito na Rua 18 de Janeiro, n.º 45, freguesia da Marinha 

Grande, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o n.º 277 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial da Marinha Grande sob o número 16310, se encontra devoluto e disponível 

para arrendamento. 
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Considerando que esse imóvel confronta com o edifício dos Paços do Concelho, facto que o 

coloca numa situação privilegiada na perspectiva de expansão das actuais instalações 

municipais. 
 
Considerando que com o espaço a arrendar se visa criar condições físicas para melhorar o 

atendimento ao público. 
 
Considerando que esse espaço se revela necessário para adequar a localização dos serviços 

municipais à nova estrutura orgânica. 
  
Considerando que com disponibilização de novos espaços também se melhoram as condições 

de trabalho dos serviços municipais, contribuindo-se dessa forma para fomentar a sua 
produtividade. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 1, alínea f) e n.º 2, alínea f), 

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

autorizar a celebração de contrato de arrendamento do imóvel, sito na Rua 18 de Janeiro, 

n.º 45, freguesia da Marinha Grande, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o 

n.º 277 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o número 

16310, nos termos da minuta de contrato de arrendamento, que também se aprova e se dá 

por reproduzida (Anexo 1), com início de vigência em 6 de Janeiro de 2011. 

 

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

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

 

 

24 - ACORDO DE PARCERIA ENTRE O INSTITUTO DA ÁGUA E O MUNICÍPIO 

DA MARINHA GRANDE. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO LIS 

� PRAIA DA VIEIRA. 
 
 
949 - Presente Acordo de Parceria, entre o Instituto da Água, IP e o Município da Marinha 

Grande. 
 
Presente Memória descritiva e justificativa do projecto de �Requalificação ambiental do 

estuário do Lis � Praia da Vieira�. 
 
Considerando que as intervenções a cargo deste Município se inserem no âmbito das suas 

atribuições, designadamente ao nível do equipamento urbano, dos transportes e comunicações e 

do património, (alíneas a), c) e e), do artigo 13.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). 
 
Considerando que é admissível o estabelecimento de parcerias públicas que tenham por 

finalidade a melhor prossecução do interesse público (artigo 8.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro; alínea h), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; e artigo 54.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro). 
 
A Câmara Municipal, tendo em conta o exposto, delibera, de acordo com o artigo 8.º, da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, com as alíneas f) e h), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 

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



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 11/11/2010 

Acta n.º 28 

 

 30 

artigo 54.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, aprovar a minuta de acordo de parceria a 

celebrar com o Instituto da Água, que se dá por reproduzido (Anexo 2). 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 





25 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 
 
950 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra de �Beneficiação da Rua dos Outeirinhos�, 

datado de 1 de Junho de 2010. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra de �Beneficiação do Largo António Fonseca 

Sobrinho - Embra�, datado de 15 de Dezembro de 2009. 
 
A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executados de 

acordo com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e em conformidade com o 

contrato e as instruções da fiscalização, delibera receber provisoriamente as obras 

enunciadas, de acordo com o artigo 219.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 





26 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 
 
 
951 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra de �Execução de Infraestruturas Viárias e 

Pedonais na Zona Desportiva da Marinha Grande�, datado de 7 de Julho de 2010. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra de �Execução de muro no entroncamento da Av. 
1.º de Maio com a Rua da Estação�, datado de 15 de Julho de 2010. 
 
A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executados de 

acordo com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e em conformidade com o 

contrato e as instruções da fiscalização, delibera receber definitivamente as obras 

enunciadas, de acordo e para os efeitos previstos nos artigos 227.º e 229.º, do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM DA 

MARINHA GRANDE. APROVAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES. JUNÇÃO DE 

PEÇAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS. 

 
 
952 - Presente Informação técnica, na qual se apreciam as listas de erros e omissões, 

apresentadas por diversos interessados no âmbito do procedimento identificado em epígrafe. 
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A Câmara Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, deve pronunciar-
se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados (artigo 61.º, n.º 5, do Código dos 

Contratos Públicos). 
 
A Câmara Municipal, concordando com a informação dos serviços técnicos, que se dá por 

reproduzida (Anexo 3), delibera, de acordo com o artigo 61.º, n.º 5, do Código dos 

Contratos Públicos, aprovar os termos de suprimento de erros e omissões aceites, que 

perfazem o montante global de 232.632,41 euros, e que têm o efeito de elevar o preço base 

para 4.672.507,76 euros. 

 

Mais delibera aprovar o mapa de quantidades final a considerar para efeitos de 

apresentação das propostas.  

 

A Câmara Municipal delibera, ainda, aditar as cinco peças desenhadas identificadas na 

informação dos serviços, de acordo com o artigo 50.º, n.º 3, do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

A Câmara Municipal delibera, em consequência, prorrogar o prazo para a apresentação 

das propostas em trinta dias, a contar da data da publicação do respectivo anúncio no 

Diário da República, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos. 

 

A presente deliberação produz efeitos em 15 de Novembro de 2010. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira recomendou que seja contactado o Gabinete Jurídico, 

no sentido de apurar eventuais prejuízos para a Câmara Municipal e a forma de esta 

poder ser ressarcida dos mesmos, caso existam. 

 

 

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

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

RATIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DE TRABALHOS; PRORROGAÇÃO DE PRAZO; 

APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS 

DEFINITIVOS.  

 
 
953 - Presente informação da DOPU com a ref. IA -14/10 de 06 DE Novembro, que se anexa, 
propondo a ratificação da suspensão dos trabalhos relativos à empreitada �Reabilitação da 

Ribeira das Bernardas � Troço1 - Montante de Casal de Malta� � Concurso Público n.º 03/07 

(DIRM)�, no período compreendido entre 1 de Março e 10 de Outubro de 2010, período este 

em que não foi possível efectuar os trabalhos previstos, pelo facto das parcelas não consignadas 

inicialmente, mas fazendo parte integrante da área de intervenção, impedirem a continuidade 

dos trabalhos programados. 
 
Propõe, igualmente, a prorrogação do prazo inicial, de 13 de Novembro a 26 de Novembro de 
2010, por um período de 14 dias (catorze dias), de forma a permitir a adequada articulação dos 

trabalhos já executados com os que se encontram por executar, face ao período de tempo 

decorrido entre a data de interrupção e a data de retomada dos mesmos, que teve lugar a 11 de 

Outubro de 2010.Propõe, ainda, a aprovação do Plano de Pagamentos e Plano de Trabalhos 
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definitivos, apresentados pela empresa Pragosa, S.A., para o período compreendido entre 11 de 

Outubro de 2010 a 26 de Novembro 2010. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref.ª IA � 

14/2010, anexa (Anexo 4), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera: 

 
 Aprovar a ratificação da suspensão total dos trabalhos relativos à Empreitada 

�Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço1 - Montante de Casal de Malta� � 

Concurso Público n.º 03/07 (DIRM),adjudicada à empresa Construções Pragosa 

S.A., por um período de 224 dias � duzentos e vinte  e quatro dias. O auto de 

suspensão tem início no dia 1 de Março de 2010 e termo no dia 10 de Outubro de 

2010, de acordo com o artigo 186.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 Aprovar a prorrogação de prazo para a realização dos trabalhos em falta, por um 

período de 14 dias (catorze dias) - entre o dia 13 de Novembro e o dia 26 de 

Novembro de 2010, como resultado da necessária articulação dos trabalhos que 

haviam sido efectuados antes da suspensão e os que se encontram por executar, de 

acordo com o ponto 5.2. do Caderno de Encargos. 

 Aprovar o Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos definitivos, apresentados 

pela empresa Pragosa, S.A., de acordo com o artigo 160.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março e ponto 5.2. do Caderno de Encargos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

29 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL PARA 

ENTRADA EM VIGOR EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. 
 
 
954 - Presente informação n.º 1644/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED datada de 03/11/2010, referente à necessidade de actualização anual de algumas 

rendas de habitação social para entrarem em vigor em Dezembro. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

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

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

de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das seguintes rendas: 

 
1 - RUA PROFESSOR MELO VIEIRA 
 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

 CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/10 

3 Maria Teresa Emídio 2.º Esq.º 25/10/2004 4,50� 4,75� 

 
2 � RUA ADRIANO MARQUES NOBRE 
 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

Leonor Mendes Duro 36 02/12/2004 9,73� 25,03� 
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3 � AVENIDA DA LIBERDADE, BLOCO M 
 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA  

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/10 

M Mafalda Grácio Gonçalves 2.º Esq. 09/12/2008 21,92� 22,09� 
 

Mais delibera que o valor das rendas anteriormente mencionadas entre em vigor a partir 

de 1 de Dezembro do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA � IDALINA LOURENÇO ESCADA - RESIDENTE NA R.ª JÚLIO 

BRAGA BARROS, BLOCO 1 2.º B, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 

 
 
955 - Presente informação n.º 1645/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 3 de Novembro de 2010, referente a pedido de reapreciação do valor da 

renda, por parte da inquilina mencionada em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento 

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

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, concordar com a alteração do valor da renda actual de 36,48� 

para 23,34� (vinte e três euros e trinta e quatro cêntimos). 

 

Mais delibera que o valor da renda entre em vigor, a partir do próximo mês de 

Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

31 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES 

DE PARKINSON � DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA - PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES PREVISTAS EM PLANO PARA O 

CORRENTE ANO. 
 
 
956 - Presente informação n.º 1604 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 26 de Outubro de 2010, a dar conta do pedido de apoio financeiro 
efectuado pela Delegação Distrital de Leiria da Associação Portuguesa de Doentes de 

Parkinson, datado de 16 de Novembro do ano transacto e registado com o número de entrada 

15490, para fazer face ao desenvolvimento das actividades previstas no âmbito do Plano para o 

corrente ano. 
 

Considerando os fins altruístas a que a Delegação Distrital de Leiria da Associação em 

causa se destina, tendo como principal actividade a promoção de acções concretas que 

visam não só a melhoria da qualidade de vida dos seus associados, como também a 
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integração destes na sociedade delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 

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

atribuir um subsídio, no valor de 1.000� (mil euros) à Delegação Distrital de Leiria da 

Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, contribuinte fiscal nº 504 058 550, com 

sede na Casa Alpendrada, 5-A, 2430-264 Marinha Grande, para fazer face ao 

desenvolvimento das actividades previstas em Plano para 2010. 

 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/44 do Plano de Actividades Municipais 

para o corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

financeiro e apresentar um relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

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

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social 

e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

32 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS 

E IDOSOS (CRPI) DE VIEIRA DE LEIRIA PARA SUPORTE DAS DESPESAS COM A 

REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DE NATAL. 
 
 
957 - Presente informação n.º 1610 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 27 de Outubro de 2010, a dar conta do pedido de apoio financeiro 
efectuado pela Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos de Vieira de Leiria, datado de 8 
de Outubro do corrente ano, com o registo de entrada n.º 11950, para fazer face às despesas 

com a realização do Almoço de Natal. 
 

Considerando o apoio que este evento tem merecido por parte da autarquia, em anos 

anteriores; 

 

Considerando as despesas que a realização de tal evento implica para a CRPI; 

 

Considerando, por fim, os fracos recursos económicos dos pensionistas e reformados. 

 
A Câmara apreciou a informação anexa e delibera no uso de competência prevista na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 

750,00� (setecentos e cinquenta euros) à Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos, 

com o número de identificação fiscal 506 171 795 e com sede em Rua Professor Gilberto 

Correia Roseiro, n.º 33 A, 2430-793 Vieira de Leiria. 
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O referido apoio tem cabimento na rubrica A/49 do Plano de Actividades Municipais 

para o corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas que incluam fotografias, 

número total de participantes e artigos sobre o evento divulgados na comunicação social 

local ou regional, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da 

atribuição do subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social 

e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

33 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dez de Novembro de dois mil e dez, 
o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.385.703,09 � (dois 
milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e três euros e nove cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
 







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

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

unanimidade analisar os seguintes assuntos: 

 
 

1. REQ. N.º 2511/10 � PC N.º 212/10 � VECOGEST, LDA. 

 

2. REQ. N.º 2467/10 � PC N.º 117/09 � AGOSTINHO GAMEIRO 
 

3. ESCALAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE PARA O ANO DE 2011 � EMISSÃO DE PARECER 

 

4. ATRIBUIÇÃO DE NOME À PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL. VOTO DE 

LOUVOR 

 

5. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO PARA SUPORTE DAS DESPESAS DAS 

VALÊNCIAS DE SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, CENTRO DE 

CONVÍVIO E CENTRO DE DIA 
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6. GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS - PEDIDO DE 

APOIO 

 

7. SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1.º DE JANEIRO � V PASSEIO 

BTT 1.º JANEIRO / CIDADE DA MARINHA GRANDE - PEDIDO DE APOIO 

 

8. SECÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA CAPELA DE ALBERGARIA � 

PEDIDO DE APOIO 

 

9. CLUBE ATLETISMO DE MARINHA GRANDE � 5.º CORTA MATO JOVEM 

«ROTA DO VIDRO» - PEDIDO DE APOIO 

 

10. APOIO À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL_3 

 

11. APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO 29º ENCONTRO DE 

FOLCLORE/2010 

 

12. ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO Nº 268 � APOIO PARA O II ENCONTRO DE 

CAMPISMO E CARAVANISMO 

 

13. APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DA 21ª FEIRA 

NACIONAL DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DA MARINHA GRANDE 

 

14. COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA BTL EDIÇÃO DE 2010 

 

15. GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS � 27.ª MEIA 

MARATONA NA MARINHA GRANDE E 7.º FIGO JOVEM � PEDIDO DE 

APOIO 

 

16. APOIO FINANCEIRO AO CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE PARA 

ESCOLA DE MÙSICA 

 

17. APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE PARA 

REALIZAÇÃO DAS TASQUINHAS 

 

18. APOIO FINANCEIRO AO ORFEÃO DE LEIRIA � 28.º FESTIVAL DE 

MÚSICA 

 

 









1 - REQ. N.º 2511/10 � PC N.º 212/10 � VECOGEST, LDA. 

 

 

959 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com tapumes e grua, por um período de 180 

dias, numa área de 40,00 m
2, para realização das obras construção de edifício habitacional, 
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licenciadas no âmbito do Processo n.º 1115/02, a executar na Rua da. Azambuja, Freguesia de 

Marinha Grande, para o qual foi emitido o alvará de construção n.º 85/10, válido até 

23/05/2011, dispondo de parecer técnico dos Serviços de Fiscalização a enquadrar devidamente 

a pretensão. 
 

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

Câmara deliberou deferir o pedido de Ocupação da Via Pública com tapumes e grua, por 

um período de 6 meses, numa área de 40,00 m
2
, devendo ser salvaguardadas todas as 

normas de segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 

88.º e 89.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas e demais legislação 

aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 2467/10 � PC N.º 117/09 � AGOSTINHO GAMEIRO 

 
 
960 - Presente Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 09/11/2010, com o 

seguinte teor: 

�Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes no presente processo, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, proferiu o seguinte despacho: 

1. Rectificar o ponto 1 dos condicionalismos da Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada de 

16/09/2010, devendo o referido condicionalismo passar a ter a seguinte redacção: 
�1. Prestação de comparticipação de � 5.376,00 (cinco mil trezentos e setenta e seis euros), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor, ou seja, � 6.504,96 (seis mil, quinhentos e quatro euros e noventa e seis cêntimos), 

respeitante beneficiação do arruamento que contempla a construção de uma rede de abastecimento de 

água, rede de drenagem de águas residuais domésticas e águas pluviais e a requalificação do 

arruamento, a executar pelos serviços camarários.�. 

2. Submeter a rectificação efectuada ao ponto 1 da Deliberação mencionada a ratificação da Câmara Municipal, 

órgão competente para tomar a referida decisão, no âmbito do previsto no n.º 3 do art. 68.º da Lei n.º 169/99, 

de 18/09, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01.� 

Após análise da pretensão, a Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do art. 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18/09, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, delibera ratificar o 

despacho transcrito. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - ESCALAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE PARA O ANO DE 2011 � EMISSÃO DE PARECER 
 
 
961 - Presente ofício da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., datado de 

05/11/2010, remetendo a proposta de escalas de turnos das farmácias do concelho da Marinha 

Grande para o ano de 2011, e solicitando a emissão de parecer da Câmara Municipal 

relativamente à mesma. 
  
A Câmara Municipal, depois de analisar os referidos documentos e verificar que as 

escalas de turnos das farmácias instaladas na área do Município da Marinha Grande 

foram elaboradas de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de Março, 
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delibera, nos termos e em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 

582/2007, de 4 de Maio, emitir parecer favorável relativamente às escalas propostas.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste assunto, tendo sido 

substituído pelo Vice-Presidente, Sr. Paulo Vicente. 

 

 
4 - ATRIBUIÇÃO DE NOME À PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL. VOTO DE 

LOUVOR 
 
 
962 - Presente informação n.º1667 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 8 de Novembro de 2010, dando conta de uma proposta apresentada pelo 
Sector de Desporto para que seja atribuído, pela autarquia, um Voto de Louvor ao ex. Atleta 
Raimundo Santos, pela sua brilhante participação nos Jogos Olímpicos, facto nunca atingido 

por qualquer outro marinhense. 
 
Considerando que os Jogos Olímpicos são um acontecimento que se realizam de 4 em 4 anos 

com impacto à escala planetária transmitidos para todos os continentes e que a participação 

num evento desta grandeza é o maior desafio de qualquer atleta de alta competição, apenas 

atingível por um número muito reduzido. 
 
Considerando que o concelho da Marinha Grande na sua história teve apenas um atleta que 
logrou alcançar um feito tão grandioso. 
 
Considerando que o Raimundo Santos teve uma brilhante carreira desportiva com resultados de 
grande nível internacional, sendo o expoente máximo, a participação nas meias-finais dos 5000 
metros dos Jogos Olímpicos de Barcelona, que se realizaram em 1992 e onde obteve um 

brilhante 7º lugar em representação das cores nacionais. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e delibera atribuir o nome da pista de atletismo 

municipal ao ex. atleta Raimundo Santos, pelos resultados alcançados de grande relevo 

internacional com especial incidência para a presença nos Jogos Olímpico de 1992, facto 

único no panorama do concelho. 

 

Mais delibera atribuir um Voto de Louvor a Raimundo Santos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

5 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO PARA SUPORTE DAS DESPESAS DAS 

VALÊNCIAS DE SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, CENTRO DE CONVÍVIO E 

CENTRO DE DIA 
 
 
963 - Presente informação n.º 1669 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 8 de Novembro de 2010, a dar conta do pedido de apoio financeiro 
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efectuado pela Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, datado de 30 de 

Novembro do ano transacto e registado com o número de entrada 15529, para fazer face às 

despesas das valências de serviço de apoio domiciliário, centro de convívio e centro de dia. 
 

Considerando que o acordo de colaboração celebrado entre a Associação Social, Cultural 

e Desportiva de Casal Galego e o Instituto de Segurança Social, I.P. não contempla o 

número de utentes que efectivamente usufrui da valência de centro de convívio; 

 

Considerando os fracos recursos económicos dos utentes desta Associação; 

 

Considerando a mais-valia do trabalho desenvolvido junto da população sénior, 

 
A Câmara apreciou a informação anexa e delibera no uso de competência prevista na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 

20.000,00� (vinte mil euros) à Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, 

contribuinte fiscal número 501 540 563, com sede em Casal Galego, 2430-070 Marinha 

Grande para suporte das despesas das valências de serviço de apoio domiciliário, centro 

de convívio e centro de dia, durante o corrente ano. 

 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/43 do Plano de Actividades Municipais 

para o corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

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

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social 

e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
6 - GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS - PEDIDO DE APOIO 

 
 
964 - Presente informação n.º I/1615/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 29/10/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pelo Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, em ofício enviado à Câmara, com registo de 
entrada n.º 2634, de 2 de Março de 2010, para apoiar a sua participação no Campeonato 

Nacional de 2.ª Divisão Norte Clubes Mar Surf-Casting. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

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

pelo Grupo Desportivo e Recreativo da Figueiras, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 

do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-
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A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a atribuição de um subsídio no valor quinhentos euros 

(500�) ao Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, NIF: 501075330, para apoiar a 

sua participação no Campeonato Nacional de 2.ª Divisão Clubes Mar Surf-Casting. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

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

obrigatoriamente, que fazer chegar à autarquia no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsídio por parte do Município, um relatório que inclua 

fotografias e o número total de participantes deslocados para as competições. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1.º DE JANEIRO � V PASSEIO 

BTT 1.º JANEIRO / CIDADE DA MARINHA GRANDE - PEDIDO DE APOIO 

 
 
965 - Presente informação n.º I/1641/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 03/11/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pela Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, em ofício enviado à Câmara com o 

registo de entrada n.º 10956, de 11 de Setembro, para apoiar na promoção do V Passeio BTT 

1.º Janeiro / Cidade da Marinha Grande, que realizou no dia 5 de Outubro. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

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

pela Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, delibera ao abrigo da alínea b) do 

n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a atribuição de um subsídio no valor mil euros (1.000,00 

�) à Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, NIF: 501623051, para apoiar a 

promoção da actividade supra enumerada. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

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

obrigatoriamente, que fazer chegar à autarquia no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsídio por parte do Município, um relatório de receitas e 

despesas referente à promoção do evento. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - SECÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA CAPELA DE ALBERGARIA � 

PEDIDO DE APOIO 

 
 
966 - Presente informação n.º I/1635/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 02 de Novembro de 2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro 
apresentado pela Secção Recreativa e Cultural da Capela de Albergaria / Fábrica da Igreja 

Paroquial da Marinha Grande, em ofício enviado à Câmara datado de 7 de Outubro, para apoiar 

na promoção do 18.º Encontro Todo o Terreno da Albergaria, Marinha Grande, que 
realizará nos dias 5 e 6 de Novembro. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

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

pela Secção Recreativa e Cultural da Capela de Albergaria / Fábrica da Igreja Paroquial 

da Marinha Grande, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, 

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

atribuição de um subsídio no valor mil e quinhentos euros (1.500,00 �) à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Marinha Grande, NIF: 501268561, para apoiar a promoção da actividade 

supra enumerada. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

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

obrigatoriamente, que fazer chegar à autarquia no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsídio por parte do Município, um relatório de receitas e 

despesas que inclua fotografias, número total de participantes e fotocópias de artigos 

sobre o evento divulgados na comunicação social local e nacional. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - CLUBE ATLETISMO DE MARINHA GRANDE � 5.º CORTA MATO JOVEM 

«ROTA DO VIDRO» - PEDIDO DE APOIO 

 
 
967 - Presente informação n.º I/1672/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 09/11/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pelo Clube Atletismo de Marinha Grande, em ofício enviado à Câmara, com registo de entrada 

n.º 13054, de 5 de Novembro de 2010, para apoiar na realização do 5.º Corta-Mato Jovem 

«Rota do Vidro» no dia 05 de Dezembro de 2010. 
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A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da modalidade e da divulgação da cidade em todo o país pelo Clube Atletismo da 

Marinha Grande, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 

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

atribuição de um subsídio no valor de 500 � (quinhentos euros) ao, Clube Atletismo da 

Marinha Grande, NIF: 503912530, para apoiar a realização do referido evento. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

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

obrigatoriamente, que fazer chegar à autarquia no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsídio por parte do Município, um relatório que inclua 

fotografias e o número total de participantes deslocados para as competições. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - APOIO À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL-3 

 
 
968 - Presente excerto da acta n.º 10 da Reunião de Câmara de 21 de Abril de 2010 relativa à 

deliberação n.º 314 - Apoio à realização de actividades no âmbito das comemorações do 25 de 

Abril_1, bem como informações n.º I/424/2010 de 12 de Março de 2010 e informação n.º 

I/568/2010 de 08 de Abril de 2010 relativas às comemorações do 25 de Abril em 2010 na 

Marinha Grande. 
A CMMG recebeu vários pedidos de apoio financeiro de várias entidades do concelho para 

ajudar a custear as despesas de realização das comemorações do 25 de Abril, expressos na sua 
globalidade no texto da acta da Reunião de Câmara e informações em anexo.  
Deliberou conceder apoio às entidades que possuíam, à época, os documentos em dia 

necessários à atribuição do apoio financeiro, tendo ainda sido proposto que se realizasse, numa 
segunda fase, e após a entrega dos documentos necessários, a análise e deliberação dos pedidos 

relativos às restantes, como foi o caso da Liga dos Combatentes. Esta entidade entregou os 
documentos em falta pelo que se propõe a atribuição do apoio financeiro abaixo indicado: 
 

Colectividade Morada e NIB Actividade a 
desenvolver 

Orçamento Apoio financeiro proposto 

LIGA DOS 
COMBATENTES 

NIF 500816905  
Núcleo da 

Marinha Grande 
Rua do Ponto da 
Boavista, nº12 
2430-051 
Marinha Grande 

Exposição Chaimite 919,90 500 euros para despesas de 
deslocação e logística do 

chaimite, alojamento e 
alimentação dos militares 

que o acompanham. 
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A Câmara analisou a proposta e considerando que: 

 
a) O município deve dinamizar e apoiar actividades de interesse municipal de natureza 
recreativa, desportiva, social e cultural de que resulte benefício para a população e 

desenvolvimento para o concelho da Marinha Grande; 
b) Se tratou de um conjunto de actividades culturais e desportivas cujos principais objectivos 
foram os da organização e dinamização de um programa variado de actividades para toda a 

comunidade do concelho, que envolveram os principais agentes culturais e desportivos do 
concelho, e que captou a participação de todos os munícipes, com vista à promoção e 

dinamização da cultura e actividade desportiva no concelho, bem como a valorização e o 

assinalar com dignidade e dinamismo esta importante efeméride, através da participação activa 

e cívica de todos os munícipes, num programa de actividades conjunto com todos os agentes 
culturais do concelho. 
c) Que destas iniciativas resultaram o desenvolvimento cultural e desportivo para o município 

por via dos objectivos propostos; 
d) Que se tratou de uma iniciativa que envolveu várias colectividades e associações do 

concelho. 
e) Que foi vocacionada para a comunidade Marinhense; 
 
Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

o apoio financeiro descrito no quadro abaixo, no valor proposto, à entidade indicada, 

para ajudar a custear as despesas elencadas: 
  

Colectividade Morada e NIB Actividade a 
desenvolver 

Orçamento Apoio financeiro proposto 

LIGA DOS 
COMBATENTES 

NIF 500816905  
Núcleo da Marinha 

Grande 
Rua do Ponto da 
Boavista, nº12 
2430-051 Marinha 
Grande 

Exposição Chaimite 919,90 500 euros para despesas 

de deslocação e logística 

do chaimite, alojamento e 

alimentação dos militares 

que o acompanham. 

 
Fica a entidade acima indicada obrigada a apresentar, no prazo de 30 dias (seguidos) após 

a deliberação, um relatório de execução da iniciativa, onde conste: 

a) Breve descrição da actividade 

b) Recortes de imprensa alusivos à actividade 

c) Fotos da acção 

d) Relatório financeiro da actividade que comprove a efectiva aplicação das verbas, tendo 

em conta o fim  primeiro da deliberação. 

 

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

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

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

à presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/82. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO 29º ENCONTRO DE 

FOLCLORE/2010 

 
 
969 - Presente pedido de apoio financeiro da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio 

Rancho Folclórico de Picassinos (E/12483/2010), Contribuinte n.º 501056467, com sede em 

Rua dos Fundadores, nº1, Picassinos, 2430-418 Marinha Grande, para a realização do 29º 

Encontro de Folclore 2010, que teve lugar no dia 5 de Junho de 2010 no Parque Mártires do 

Colonialismo. 
 
O Encontro de Folclore é realizado há 29 anos na Marinha Grande e tem como principais 

objectivos: 
- Trazer à freguesia uma mostra de folclore do país, através da participação de vários grupos 

representativos de diversas regiões de Portugal; 
- A divulgação da etnografia e folclore nacionais na Marinha Grande; 
- A apresentação perante a população da freguesia da Marinha Grande do folclore da Região, 

com as suas características próprias (trajes típicos e cantares próprios, usos e costumes).  
- Permitir o intercâmbio com os participantes de modo à divulgação das tradições da Marinha 

nas regiões de origem dos visitantes. 
 
A iniciativa revestiu-se de interesse cultural/municipal por ter trazido até à Marinha Grande 

grupos diversificados de diferentes regiões do país, que proporcionaram à comunidade Local 

um programa cultural de qualidade, resultando da mesma benefício para a comunidade, em 

termos culturais e recreativos, e indirectamente, económicos, dada a afluência de pessoas ao 

comércio tradicional. 
 
O apoio financeiro destina-se a pagar os custos com aluguer de som, alimentação, promoção e 

divulgação, custos de preparação do evento, que se estimam em 1.094,31 � (segundo 

orçamento de custos enviado pela entidade). 
 
Deste modo, considerando que: 

 
a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza 

recreativa, social e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento 

para o concelho da Marinha Grande  
b) Se trata de uma actividade cultural e recreativa cujo principal objectivo é a 
divulgação da etnografia e folclore nacionais na Marinha Grande; a apresentação do 

folclore da Marinha Grande, com as suas características próprias (trajes típicos e 

cantares próprios, usos e costumes) com a consequente divulgação do património e 

identidade local, nomeadamente a divulgação das suas raízes culturais e etnográficas, 

entre outras. 
c) Dirigido à comunidade local e regional, que puderam assistir gratuitamente ao 

evento. 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento recreativo e cultural por via dos 
objectivos propostos, bem como económico, na medida em que atrai visitantes que 
dinamizaram o comércio local; 
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Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

apoio financeiro no valor de 500� (quinhentos euros), à Sociedade de Instrução e Recreio 

1º de Maio - Rancho Folclórico de Picassinos (E/12483/2010), Contribuinte n.º 501056467, 

com sede em Rua dos Fundadores, nº1,Picassinos, 2430-418 Marinha Grande, para a 

realização do 29º Encontro de Folclore 2010, que teve lugar no dia 5 de Junho de 2010 no 

Parque Mártires do Colonialismo. 

 

Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de 30 dias, após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do projecto, com a componente financeira (relatório de 

receitas e despesas do projecto) onde devem constar: a descrição da programação 

realizada, datas, estimativa do número de espectadores, fotografias e outros elementos 

que enriqueçam o relatório, no qual sejam evidenciadas a realização/concretização 

inequívoca do objecto do apoio financeiro. 

 

A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

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

à presente proposta. 

 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO Nº 268 � APOIO PARA O II ENCONTRO DE 

CAMPISMO E CARAVANISMO 

 
 
970 - Em reunião de 01/04/2010 (deliberação nº 268) A Câmara Municipal deliberou, sob 

proposta da DCPH, atribuir um apoio financeiro no valor de 200,00 � (duzentos euros) ao 

Clube de Campismo da Marinha Grande, contribuinte n.º 501 960 090, com sede na Rua 

Infante D. Henrique, n.º 2-D � Marinha Grande, para ajudar a custear as despesas com a 
contratação da animação musical do II Encontro de Campismo e Caravanismo organizado e 
realizado por esta entidade de 16 a 18 de Abril de 2010. 
 
A iniciativa teve como principais objectivos o convívio entre campistas e caravanistas de todo o 

país e a divulgação turística do concelho da Marinha Grande, o gosto pela prática do campismo 

e caravanismo, o convívio entre adeptos da modalidade e também a região da Marinha Grande 

como pólo turístico de interesse. 
 
O orçamento apresentado rondava os 2.250,00 euros (dois mil duzentos e cinquenta euros), 
tendo sido solicitado apoio financeiro para custear as despesas com a animação musical, 

alimentação, ofertas aos Clubes de Campismo representados, aos participantes e outras 

entidades, bem como despesas com divulgação e publicidade do evento. 
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Além do apoio financeiro, o Clube de Campismo da Marinha Grande solicitou também apoio 

logístico. 
 
Verificou-se que, por lapso, o Clube de Campismo da Marinha Grande não foi oficiado do teor 

da deliberação em tempo útil, e que só em 10 de Agosto de 2010, através do ofício nº 

S/4912/2010, teve conhecimento do apoio e do seu objecto bem como da obrigatoriedade da 
apresentação dos documentos fiscalmente válidos comprovativos das despesas com a animação 

cultural. 
 
A entidade acima referida apresentou agora todos os documentos/relatórios comprovativos da 

realização do evento, bem como os documentos fiscalmente válidos relativos às ofertas e 

alimentação, ao invés da animação cultural conforme o fim primeiro da deliberação, já que não 

os possui. 
 
Deste modo e atendendo a que: 

a) A entidade solicitou apoio financeiro para ajudar a custear as despesas de animação musical, 

alimentação, ofertas aos Clubes de Campismo representados, aos participantes e outras 

entidades, bem como despesas com divulgação e publicidade do evento; 
b) Que esta não teve conhecimento, antes da realização do evento, que o apoio foi atribuído 

para a Animação Cultural; 
c) Que foram realizadas despesas relacionadas com as outras acções/fins indicados no pedido 

de apoio financeiro e respectivo orçamento, nomeadamente para alimentação e ofertas; 
 
Propõe-se, nos termos dos artigos 147º e 140, nº 1, do CPA � Código do Procedimento 

Administrativo, alterar o teor da deliberação nº 268, de 01/04/2010, nomeadamente os fins 

do apoio financeiro concedido, atribuindo ao Clube de Campismo da Marinha Grande, 

contribuinte n.º 501 960 090, com sede na Rua Infante D. Henrique, n.º 2-D � Marinha 

Grande o apoio financeiro no valor de 200,00 � (duzentos euros) para ajudar a custear as 

despesas com a alimentação e as ofertas aos participantes no II Encontro de Campismo e 

Caravanismo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DA 21ª FEIRA 

NACIONAL DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DA MARINHA GRANDE 

 

 

971 - Presente no sector cultural os ofícios com os registos E/11469/2010 e E/12326/2010 da 

Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, com sede na Rua Clube Desportivo, 

nº 5A, Casal Galego, 2430-070 Marinha Grande, a solicitar apoio logístico e financeiro para 

fazer face às despesas inerentes à organização da 21ª Feira Nacional de Artesanato e 

Gastronomia da Marinha Grande que vai decorrer de 26 de Novembro a 05 de Dezembro de 
2010. 
 
Esta Feira tem como principais objectivos divulgar o artesanato nacional, com especial relevo 
para o artesanato trabalhado ao vivo; a gastronomia portuguesa, bem como os produtos 
característicos das diferentes regiões do nosso país; a divulgação do folclore, etnografia e 

música popular portuguesa representativa do país. 
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A Feira é constituída por uma exposição venda de artesanato genuinamente português 

trabalhado ao vivo, uma representação nacional de cozinha regional portuguesa, oriunda de 

diversas regiões do país e um programa de animação cultural em que é dada especial relevância 

ao folclore e à música popular portuguesa. Trata-se de um evento de cariz nacional com 
elevada qualidade, que todos os anos atrai milhares de visitantes ao nosso Concelho.   

 
O apoio logístico/ financeiro destina-se a apoiar/comparticipar nas despesas com montagem e 
desmontagem de stands, divulgação, animação cultural, decoração, limpeza, sonorização, etc., 

num total de 79.150,00�, conforme plano orçamental apresentado pela Associação. 
O apoio logístico solicitado envolve, cedências de espaços, utilização de equipamentos, 
serviços de limpeza e transportes, entre outros, conforme E/11469/2010 que se anexa. 

 
Analisado o pedido, e considerando que: 

1. O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza recreativa, 

social e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o Concelho; 
2. Se trata de um evento com um grande potencial turístico à escala nacional e cujo principal 

objectivo é a promoção do Artesanato e da Gastronomia e Etnografia do nosso país;  
3. Se trata de uma iniciativa que todos os anos atrai milhares de visitantes ao nosso Concelho o 
que provoca um grande impacto na economia local; 

 

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

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

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio logístico solicitado na E/11469/2010 em anexo e o apoio 

financeiro no valor de 7500,00� (sete mil e quinhentos euros) à Associação Social, 

Cultural e Desportiva de Casal Galego, contribuinte nº 501 540 563, para apoio à 

realização com a 21ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 

Grande, cuja verba se enquadra na acção 150/A/2010 do PAM. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que: 

a) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de 60 dias após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do evento, com a componente financeira (relatório 

detalhado de receitas e despesas da iniciativa) onde devem constar: a descrição da 

programação realizada, datas, número de espectadores, fotografias e outros elementos 

que enriqueçam o relatório, no qual sejam evidenciadas a realização/concretização 

inequívoca do objecto do apoio financeiro. 

 

b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA BTL EDIÇÃO DE 2010 
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972 - Presente oficio com o registo de entrada E/3247/2010 e respectivo protocolo de 
colaboração, do qual foi dado conhecimento na reunião de câmara de 21 de Janeiro de 2010, 

celebrado entre a entidade regional Turismo Leiria-Fátima, Jardim Luís de Camões - Apartado 
1115, 2401-801 Leiria, Pessoa Colectiva n.º 508869196, e os municípios do Pólo de 

Desenvolvimento Turístico de Leiria-Fátima (Marinha Grande, Batalha, Leiria, Ourém, Pombal 

e Porto de Mós) que regulou a participação destas entidades na BTL - Bolsa de Turismo de 
Lisboa que decorreu entre 13 e 17 de Janeiro de 2010. 
Esta participação teve como principal objectivo a promoção turística da região em geral e de 

cada um dos municípios em particular, num certame que, pela projecção adquirida ao longo dos 
anos, melhor tem promovido, interna e externamente, para profissionais e para o público, a 

oferta turística nacional. 
A participação efectuou-se através de um stand promocional com a área de 180 metros 

quadrados, com três frentes e imagens de grandes dimensões, representativas da diversidade 

que a Região oferece e respectiva animação. 
O stand deu visibilidade aos produtos turísticos regionais, nomeadamente: Turismo Religioso, 

Turismo de Natureza, Sol e Mar, Património, Gastronomia e Artesanato, contemplando ainda a 
individualidade de cada município, através da imagem e da presença do brasão/logótipo de 

cada um deles. 
O orçamento desta participação foi de 54.912,00 euros, sendo que a comparticipação que cabe 

ao Município da Marinha Grande é de 3000 euros. 
 
Deste modo, considerando: 

a) A competência do Município da Marinha Grande no âmbito da promoção do 

desenvolvimento, nomeadamente da participação em estabelecimentos de promoção do 

turismo local e prosseguimento de acções concertadas com vista ao desenvolvimento 
turístico.  

b) Que se tratou de uma acção concertada entre vários municípios com vista à promoção 

turística e cultural da região e do concelho; 

c) Que passaram pelo stand milhares de pessoas, desde os operadores turísticos ao 

consumidor final, tendo sido atingidos os objectivos inicialmente definidos. 

 

A Câmara delibera, ao abrigo do da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 

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

Janeiro: 

Pagar à entidade regional Turismo Leiria-Fátima, com a morada Jardim Luís de Camões 

- Apartado 1115, 2401-801 Leiria, Pessoa Colectiva n.º 508869196, o montante de 3000 

euros (três mil euros) relativos à comparticipação nas despesas da BTL edição de 2010, 

conforme nº1 da cláusula 4ª do protocolo constante em anexo, cuja verba se encontra 

prevista em plano de actividades na acção 152/A/2010. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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15 - GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS � 27.ª MEIA 

MARATONA NA MARINHA GRANDE E 7.º FIGO JOVEM � PEDIDO DE APOIO 

 
 
973 - Presente informação n.º I/1666/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 08/11/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pelo Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, em ofício enviado à Câmara com o registo 

de entrada n.º 12923, de 04 de Novembro, para apoiar na promoção da 27.ª Meia Maratona na 

Marinha Grande e 7.º Figo Jovem, que realizará no dia 01 de Dezembro do corrente ano. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da modalidade e da divulgação da cidade em todo o país pelo Grupo Desportivo e 

Recreativo das Figueiras, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 

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

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 4000 � (quatro mil euros) ao Grupo 

Desportivo e Recreativo das Figueiras, NIF: 501075330, para apoiar a realização do 

referido evento. 

  
A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

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

obrigatoriamente, que fazer chegar à autarquia no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsídio por parte do Município, um relatório de receitas e 

despesas que inclua fotografias, número total de participantes e fotocópias de artigos 

sobre o evento divulgados na comunicação social local e nacional. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - APOIO FINANCEIRO AO CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE PARA 

ESCOLA DE MÙSICA 

 

 

974 - Presente no sector cultural, ofício com o registo E/13106/2010, do Clube Recreativo 

Amieirinhense, contribuinte nº 501 163 980, com sede na Rua Clube Recreativo 

Amieirinhense, nº 17, Amieirinha, 2430-038 Marinha Grande, a solicitar apoio financeiro para 
fazer face às despesas inerentes ao funcionamento da escola de música. 
 
A escola de música tem como principal objectivo dar formação musical aos jovens e angariar 

músicos para a orquestra juvenil. Trata-se de um projecto que engrandece o Concelho da 
Marinha Grande e consegue cativar e envolver os mais jovens para o ensino da música, dando 

ocupação aos seus tempos livres. Este projecto conta anualmente com diversas actuações pelo 

país, o que permite divulgar a actividade cultural e artística que se vai desenvolvendo no 
Concelho da Marinha Grande. 
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O Orçamento previsto para este ano é de 36.740,50�. 
O apoio financeiro solicitado, no valor de 6000 euros, destina-se essencialmente a 
comparticipar nas despesas com os professores de música e com melhoramentos da sala de 

aulas. 
 
Analisado o pedido, e considerando que: 

 
O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza recreativa, 

social e cultural, de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o Concelho; 
 
Se trata de uma actividade cultural e recreativa, cujo principal objectivo é a formação musical 

junto das camadas mais jovens da população e ocupar os seus tempos livres; 
 
Se trata de uma iniciativa que através da Orquestra Juvenil realiza diversas actividades com 

vista à dinamização cultural do Concelho e divulgação do seu trabalho através de actuações por 

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

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

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 6000,00 � (seis mil euros) ao 

Clube Recreativo Amieirinhense, contribuinte nº 501 163 980, com sede na Rua Clube 

Recreativo Amieirinhense, nº 17, Amieirinha, 2430-038, para suportar as despesas com o 

funcionamento regular da escola de música, cuja verba se enquadra na acção 2010/A/112 

do PAM. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

a) Fica a entidade obrigada a apresentar até 25 de Fevereiro, um relatório de actividades 

da escola, com a componente financeira (relatório detalhado de receitas e despesas da 

iniciativa) onde devem constar: n.º de alunos que frequentaram a escola de música, a 

descrição da programação realizada, datas, estimativa do número de espectadores, 

fotografias e outros elementos que enriqueçam o relatório, no qual sejam evidenciadas a 

realização/concretização inequívoca do objecto do apoio financeiro. 

 

b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

17 - APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE PARA 

REALIZAÇÃO DAS TASQUINHAS 
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975 - Presente pedido de apoio financeiro do Clube Desportivo Moitense (E/13188/2010), 
Contribuinte n.º 501216049, com sede na Rua 1.º de Dezembro, n.º 30, 2445-580 - Moita, para 
apoio financeiro às Tasquinhas/2010 que tiveram lugar nos dias 3,4,5 e 6 de Novembro. 
A iniciativa, teve como principais objectivos preservar e divulgar a tradição gastronómica da 

região e atrair visitantes ao concelho. 
Consistiu na realização de uma mostra de gastronomia e música tradicional portuguesa. 
O orçamento da iniciativa rondou os 2.800,00� de despesa, (conforme orçamento em anexo). 
 
A Câmara, após analisar o assunto e considerando que: 

a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza recreativa, 

social e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho 
da Marinha Grande; 
b) Se trata de uma actividade social, cultural e recreativa cujo principal objectivo é preservar e 

divulgar a tradição gastronómica da região e atrair visitantes para o concelho; 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural e social por via dos objectivos 
propostos, bem como económico, na medida em que atrai muitos visitantes à freguesia da 

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

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

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 1.000,00� (mil euros), ao Clube 

Desportivo Moitense, Contribuinte n.º 501216049, com sede em Rua 1.º de Dezembro, n.º 

30, 2445-580 Moita, para ajudar a custear as despesas inerentes à realização das 

tasquinhas da Moita, nomeadamente com cachets, promoção e divulgação, custos de 

preparação do evento, cuja verba se enquadra na acção 2010.A.151 do PAM. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

a) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de 30 dias, após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do projecto, com a componente financeira (relatório de 

receitas e despesas do projecto) onde devem constar: a descrição da programação 

realizada, datas, estimativa do número de espectadores, fotografias e outros elementos 

que enriqueçam o relatório, no qual sejam evidenciadas a realização/concretização 

inequívoca do objecto do apoio financeiro. 

b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - APOIO FINANCEIRO AO ORFEÃO DE LEIRIA � 28.º FESTIVAL DE MÚSICA 

 
 
976 - Presente pedido de apoio financeiro do Orfeão de Leiria � Conservatório de Artes 

(E/9525/2010 e E/12394/2010) contribuinte n.º 501 150 480, com morada em Avenida 25 de 
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Abril, 2400-265 LEIRIA, para a realização do 28.º Festival de Música em Leiria � 2010, que 
teve lugar de 26 de Maio a 04 de Julho de 2010, em Leiria, Marinha Grande, Batalha e Pombal. 
 
O Festival de Música em Leiria é uma iniciativa de grande relevo e impacto a nível regional e 

nacional, organizada pelo Orfeão de Leiria, cujo principal objectivo é a dinamização e a 

qualificação cultural da região através de uma programação orientada por padrões de qualidade 

inequívoca, quer ao nível das propostas programáticas quer ao nível dos intervenientes. 
 
O programa contou com um vasto leque de concertos, expostos no requerimento do Orfeão de 

Leiria em anexo, do qual se destacam os concertos, da Orquestra de Câmara Portuguesa, «O 
Jazz vai à Escola», Orquestra Gulbenkian e o Quarteto Blanc, realizado no Auditório do Museu 
do Vidro. 
 
O pedido de apoio financeiro é de 1.000 euros, para custear as despesas com o concerto 

«Quarteto Blanc» que teve lugar no dia 26 de Junho no Auditório do Museu do Vidro. 
A organização do Festival tem um orçamento previsto de 244.000,00� e financiamentos na 
ordem dos 165.683,33�. 
 
Deste modo e atendendo a que: 

a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza social e 

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

Marinha Grande; 
b) Se trata de uma actividade cultural cujos objectivos são a dinamização e a qualificação 

cultural da região através de uma programação orientada por padrões de qualidade inequívoca, 

quer ao nível das propostas programáticas quer ao nível dos intervenientes e que se estendeu ao 
concelho da Marinha Grande; 
c) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento social e cultural, por via dos objectivos 
propostos, bem como a promoção cultural da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal delibera ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

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

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de �500 (quinhentos euros), ao 

Orfeão de Leiria � Conservatório de Artes, contribuinte n.º 501 150 480, com morada em 

Avenida 25 de Abril, 2400-265 LEIRIA, para custear despesas com o concerto do 

Quarteto Blanc, realizado no dia 26 de Junho no Auditório do Museu do Vidro, cuja 

verba se enquadra na acção 2010/A/112 do PAM. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

a) Fica a entidade obrigada a apresentar, num prazo de um mês após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do projecto, breve descrição da iniciativa, com a 

componente financeira (relatório detalhado de receitas e despesas da iniciativa), fotos dos 

eventos, recortes de imprensa no qual sejam evidenciadas a realização/concretização 

inequívoca do objecto do apoio financeiro. 

 

b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 
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perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

977 - 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 19:35 

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 

 
 
 

 

 


