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Aos cinco dias do m ês de janeiro de dois m il e doze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câm ara M unicipal da M arinha Grande, sob a presidência do Presidente, 
Dr. Álvaro M anuel M arques Pereira, com  a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alberto Filom eno Esteves Cascalho; 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 António M anuel Jesus Ferreira dos Santos; 

 Cidália M aria de Oliveira Rosa Ferreira; 

 Paulo Jorge Cam pos Vicente; 

 Vítor M anuel Fernandes Pereira. 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram  09:30 horas, com  a ordem  do dia abaixo 
relacionada.  
    

Nenhum  dos m em bros do executivo presentes declarou qualquer im pedim ento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em  que na 
deliberação se m enciona expressam ente a causa do im pedim ento. 

 
 
 



 
 

 
ORDEM  DO DIA 

 
 
 

1. PROPOSTA DE COM PRA DE HABITAÇÃO SOCIAL –  M ARIA DE FÁTIM A NEVES 
FERNANDES –  RUA GENERAL HUM BERTO DELGADO, BLOCO 32 –  R/CHÃO C 
–  CASAL DO M ALTA –  APRECIAÇÃO –  NOTIFICAÇÃO P/ APRESENTAÇÃO DE 
DOCUM ENTOS –  DECURSO DO PRAZO –  PROJECTO DE INDEFERIM ENTO –  
RESOLUÇÃO DO CONTRATO. 

 
2. EM PREITADA DE: “REDE DE SANEAM ENTO NO LUGAR DE PASSAGEM  –  2.ª 

FASE - VIEIRA DE LEIRIA –  CONCURSO PÚBLICO N.º 4/2011 (DOEM )” –  

APROVAÇÃO  DA M INUTA DE CONTRATO 
 

3. OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM  ESPLANADA, RESGUARDOS DE 
ALUM ÍNIO E LONA E COM  TRÊS TOLDOS COM  INSCRIÇÕES DE M ENSAGENS 
PUBLICITÁRIAS DE NATUREZA COM ERCIAL –  FALTA DE LICENCIAM ENTO 
M UNICIPAL –  PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 21/CO/2011 –   
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INFRACTOR: JOÃO M ANUEL DE OLIVEIRA TOJEIRA - REPOSIÇÃO DA 
LEGALIDADE VIOLADA –  ORDEM  DE REM OÇÃO –  AUDIÊNCIA PRÉVIA. 

 
4. PROJECTO DE DECISÃO DE ORDEM  DE REM OÇÃO DE M OBILIÁRIO URBANO 

INSTALADO EM  DESACORDO COM  O REGULAM ENTO M UNICIPAL DE 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM  EQUIPAM ENTO E 
M OBILIÁRIO URBANO FRENTE AO ESTABELECIM ENTO DENOM INADO 
“CANTINHO DOS SABORES”, SITO NA LOJA N.º 13 DA RUA 25 DE ABRIL, 
VIEIRA DE LEIRIA, EXPLORADO PELA SOCIEDADE RITA PEDRO & LUÍS 
BARRETO, LDA. 

 
5. PARECER PRÉVIO GENÉRICO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ATENTO O PRECEITUADO NO ART.º 26.º DA LEI 
DO ORÇAM ENTO DE ESTADO PARA 2012. 

 
 

 


 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM  DO DIA 
 
 
 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação, fora da ordem  do dia, de dez 

processos de obras particulares, que identificou, o que foi por todos aceite, sendo 
os m esm os discutidos e votados antes de se entrar na ordem  do dia da presente 
reunião. 
 

 O Sr. Presidente solicitou ainda a apreciação, tam bém  fora da ordem  do dia, de 
m ais dois assuntos, que identificou, o que foi por todos aceite, pelo que os m esm os 
serão discutidos e votados após a conclusão da ordem  do dia da presente reunião. 

 
 

 O Sr. Presidente inform ou acerca da reunião de acom panham ento da obra da 
resinagem  em  que foi proposta a abertura da via ao trânsito, com  um a largura de 
3,5m . O Técnico representante do Em preiteiro inform ou que esta m edida 
actualm ente condicionaria o acesso dos cam iões que virão entregar os cubos de 
vidro, com  cerca de 20 m  de cum prim ento, que terão duplo rodado e serão de 
grande porte, para além  de que a dem olição da parede frontal ficaria condicionada 
com  a abertura da via ao trânsito. Ultrapassadas estas duas situações, que se prevê  
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 para finais do m ês de Janeiro, será possível reduzir o estaleiro e abrir a via ao 

trânsito. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira teceu as seguintes considerações sobre as 
intervenções do Sr. Presidente na Assem bleia M unicipal do passado dia 30.12.2011: 

 
M anifestou o seu desagrado por considerar que não foram  correctas do ponto de 
vista ético, nom eadam ente, um a situação relacionada com  a verba da Junta de 
Freguesia da M arinha Grande, que a CDU nem  sequer tinha analisado e percebido 
que a m esm a estava revista no orçam ento da CM M G. 
Assum iu que é m eia verdade, porque tiveram  o “borrão” de um  dia para o outro e 
tornou-se im possível analisar todas as verbas orçam entadas e isso foi aproveitado 
para dar um a im agem  que não se preocuparam  em  analisar os docum entos e que 
só m anifestaram  opinião para levantar problem as! 
Assim , o Sr. Vereador ficou indignado com  a situação porque não é real. Aliás, 
entende que foi feito um  aproveitam ento da reunião de preparação do orçam ento, 
nom eadam ente pelo Dr. João Paulo Pedrosa. 
As propostas de m elhoria tinham  com o intenção a colaboração.  
Na apreciação global a CDU m anifestou que não estava de acordo com  o 
orçam ento, por isso, pede ao Sr. Presidente para autorizar futuras intervenções na 
Assem bleia M unicipal, para terem  oportunidade de se m anifestar e esclarecer as 
questões, pois desta form a só ali estão a m arcar presença e a gastar erário público. 
O espaço tem poral que lhes foi concedido foi curto e obrigou a um a análise com  
m uito esforço, assum indo que não viram  a verba. 
Para finalizar, foi afirm ado na Assem bleia M unicipal que foram  satisfeitas as 
reivindicações da CDU, m as só consegue ver a situação em  que o Sr. Vereador 
assum iu considerar m ais verba para saneam ento, não vê m ais. Com o defende que 
os docum entos têm  que ser analisados na sua totalidade, não são aspectos 
pontuais com o estes que alterarão a apreciação global que a CDU fez ao 
docum ento. 

 
 
 O Sr. Vereador Dr. António Santos colocou as seguintes questões: 
 

 1.ª questão: voltou a falar da obra da Resinagem , um a vez que não 
consegue perceber a dim ensão do estaleiro e todo o prejuízo que causa 
para o com ércio e para a circulação na via pública. O estaleiro é tão grande 
que agora até serve de estacionam ento. M as fica expectante e satisfeito por 
saber da inform ação prestada pelo Sr. Presidente de que o assunto está a 
ser resolvido. 
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 2.ª questão: em  22/12/2011 o Jornal de Leiria noticiou a situação dos cães 
abandonados em  S. Pedro de M oel. Dado que receia que possam  vir a 
atacar os transeuntes, pretende saber se já foram  tom adas m edidas. 

 
 

 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho solicita com preensão para o caso de 
exagerar na form a com o vai expor a questão que pretende abordar, porque 
confessa que está m uito incom odado e vai tentar ser civilizado. 
Na últim a Assem bleia M unicipal optou por sair m ais cedo porque ficou m uito 
incom odado com  o que se passa nas sessões, pois continua a acontecer o m esm o 
desde o início do m andato. 
O Sr. Presidente, na tom ada de posse, prom eteu um a nova era, preparada ao 
m ilím etro. Nesse discurso apregoou a catástrofe financeira do M unicípio, provocada 
pela falta de gestão da CDU, foi um a novela na com unicação social e junto das 
instituições sociais do concelho, na tentativa de instrum entalizar e com  alto teor de 
propaganda política. 
A questão do IHRU, por ex., vem  m ais um a vez colocar a CDU num a situação de 
agentes incapazes de honrar com prom issos, quando, nesta sala, as questões tinham  
sido devidam ente esclarecidas e estão devidam ente docum entadas nos antecedentes 
do processo as causas do protelar da decisão. 
O que m ais o indigna foram  as afirm ações do Sr. Presidente quando refere que no 
anterior m andato os socialistas só foram  ouvidos quando o Barros Duarte foi 
Presidente da Câm ara, e que a partir daí, na elaboração do orçam ento, não foram  
colhidos contributos. 
Adm ite que enquanto foi Presidente da Câm ara pode ter existido falta de rigor em  
algum a ocasião, m as nunca foi assim .  
M unido das agendas de 2007 e 2008 com prova as reuniões agendadas com  os 
Presidentes das Juntas de Freguesia para lhes dar oportunidade de apresentarem  
sugestões ao orçam ento. 
Apresenta factos, com o por ex. a reunião que prom oveu com  o actual Vereador 
Paulo Vicente, quando o m esm o era Presidente da Junta de Freguesia da Vieira, em  
que acatou as sugestões da oposição relativam ente à intervenção na Rua da 
Indústria. 
No dia 10/12/2007 reuniu com  todos os representantes das forças políticas. 
Em  Dezem bro de 2008 fez um a reunião onde os Vereadores da oposição foram  
convidados a dar sugestões para a preparação do orçam ento. 
Recorda que, este ano foram  os próprios Vereadores da oposição que 
dem onstraram  disponibilidade para participar. 
Durante a últim a sessão da Assem bleia M unicipal, quando estava na zona do 
público, houve um  m om ento em  que lhe passou pela cabeça “arm ar bronca” para 
exigir um  esclarecim ento, pois com  tanta falta de rigor e m anipulação, sentiu 
dificuldade em  se conter. 
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O Sr. Presidente afirm ou m anter tudo o que disse na Assem bleia M unicipal. 
 
O Sr. Vereador, perante tal afirm ação, ausentou-se bruscam ente da reunião. 

 
O Sr. Presidente m anteve a posição e frisou que este é o com portam ento a que 
assistiu durante os últim os 4 anos do anterior m andato, afirm ando que os 
Vereadores da oposição nunca foram  convidados a discutir o orçam ento. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira confirm ou as declarações do Sr. 
Presidente, pois enquanto Vereadora da oposição nunca foi convidada a discutir 
tais docum entos. 
Esclarece que com preende o reparo à elaboração do orçam ento, um a vez que com o 
Vereadores da oposição tam bém  sentiram  na pele os constrangim entos de apreciar 
um  docum ento em  cim a da hora. 
A postura, na elaboração do orçam ento de 2012, foi um a tentativa de colher os 
contributos dos m em bros do executivo perm anente. Para isso, foi fornecido com  
toda a transparência o docum ento que estava em  elaboração, com  toda a 
inform ação que ela própria tinha e teve na elaboração do m esm o. Adm ite que todo 
o orçam ento está condicionado pelo que vem  de trás, por isso lhes foi fornecida a 
inform ação adicional de tudo o que já estava consignado, com prom etido e do que 
se pretendia considerar com o projectos e acções a desenvolver e ainda as verbas 
que já estavam  a pagam ento. 
 
A abertura foi total, foram  tidas em  consideração todas as sugestões da oposição, 
tanto relacionadas com  intervenções em  vias, saneam ento, verba para a Junta de 
Freguesia da M arinha Grande, aum ento de verba para a revisão do PDM , M useu 
Nacional da Floresta, etc. 
Todas as situações foram  ponderadas e explicadas, tanto as que foram  previstas 
com o as que não poderiam  ser contem pladas. 
Por isso, a Sr.ª Vereadora diz não com preender as acusações por parte da 
oposição, porque com  consciência das dificuldades financeiras o executivo tentou 
colaborar ao m áxim o. 

 
 

 O Sr. Vereador Paulo Vicente referiu o seguinte: 
 

Enquanto Presidente da Junta de Freguesia da Vieira enviava anualm ente, durante o 
m ês de Setem bro, as obras e propostas que considerava prioritárias. 
Quanto à audição, foram  sensíveis ao apelo da oposição. A reunião foi prom ovida 
com  pouco tem po para estudar os docum entos m as todos os presentes tiveram  
pouco tem po. 
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O executivo m anifestou abertura para retirar as propostas consignadas se houvesse 
consenso em  considerar que outras apresentadas pela oposição teriam  m aior relevo 
para a satisfação do interesse público. 
 
Cães: para encontrar soluções para os cães da m ata, que vivem  em  m atilha, reuniu 
com  responsáveis da Direcção Geral de Veterinária, com  os nossos trabalhadores 
da Protecção Civil, com  a APAM G – Associação Protetora de Anim ais da M arinha 
Grande, não tendo com parecido nenhum  representante dos serviços florestais. A 
APAM G – Associação Protetora de Anim ais da M arinha Grande inform ou que 
determ inadas pessoas têm  por hábito colocar com ida para alim entar os cães. Essas 
pessoas, poderiam  colaborar na captura dos anim ais. Abordadas, estas pessoas 
m anifestaram  disponibilidade para colaborar m as depois recusaram -se a intervir. 
A Câm ara não tem  equipam ento para capturar os anim ais, por exem plo, pistolas de 
anestesia. Foram  descobertos cães envenenados e esses foram  capturados. 
Contudo, a colaboração das pessoas que alim entam  os cães é m uito difícil. Estam os 
a trabalhar nisso m as é m uito difícil porque a m ata é m uito grande, se optam os por 
efectuar a recolha dos cães dom ésticos que andam  pela praia, os da m ata vêm  
assum ir esse território. 
Quanto ao canil, o Sr. Vereador tem  agendou um a reunião com  um a em presa que 
fornece os canis am ovíveis, que dispõem  com  todas as condições. 

 
 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu o seguinte relativam ente à questão do 
orçam ento: 
 
No que diz respeito ao anterior m andato não pode opinar porque não tem  
conhecim ento de causa, um a vez que não integrava o executivo nem  tinha 
intervenção partidária. Referiu ter ouvido com  atenção todas as intervenções, sabe 
o que foi a oposição do Partido Socialista e sabe que o Dr. João Paulo Pedrosa 
tinha tem po para criar dificuldades ao anterior executivo. A actual oposição não 
tem  tem po e tem  assum ido um a atitude m ais civilizada e construtiva. 
Relativam ente a esta situação disse não querer falar m ais do orçam ento, que já foi 
discutido, m as a posição da CDU, que viu um  borrão, é diferente da posição do 
executivo, que o elabora, em bora reconheça que é um  docum ento de trabalho e 
assum a que a actual câm ara perm itiu um a discussão diferente da apreciação que 
existia até à data. Contudo tem  consciência que teria feito um  orçam ento diferente. 
Voltou a referir que ficou desagradado com  a insinuação de que a CDU nem  sequer 
tivera conhecim ento da verba para a Junta de Freguesia da M arinha Grande que já 
estava inscrita no orçam ento. 
No que se refere à intervenção do Arm ando Constâncio entende que, do ponto de 
vista político, não foi nada. O Tribunal de Contas recusou o visto, possivelm ente 
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por questões de legalidade. E isso não foi tido em  conta. Foi um  em purrar de 
responsabilidade, não lhe agradando a desresponsabilização de alguns dos 
presentes. O Jornal de Leiria, no dia de hoje, já aproveitou a questão para fazer 
notícia, quando o que está em  causa é o visto do Tribunal de Contas e nunca 
nenhum  executivo, seja ele PS ou CDU, que esclareceu e tratou devidam ente a 
questão. 
Em  term os pessoais defende a divergência política porque acha que é salutar, m as 
é a sua prática, não querendo com  isto tecer qualquer crítica à posição do Alberto 
Cascalho, que o leva a discutir as suas convicções de form a diferente, que respeita, 
por desconhecer os antecedentes. 

 
 

 O Sr. Vereador Paulo Vicente disse que quer que fique em  ata que lam enta a 
form a intem pestiva com o o Vereador abandonou a sala e violentam ente bateu com  
a porta. 
 
 

 O Sr. Presidente disse que reafirm a que aquilo que se passou hoje passou-se 
inúm eras vezes nos últim os 4 anos. 
Sobre o IHRU referiu que foi apanhado de surpresa e julgava que ele iria abordar a 
questão da TUM G, tendo-se lim itado a dizer aquilo que foi dito na reunião do 
executivo. 
Sobre a divulgação de inform ação, dá o exem plo das candidaturas da CM M G ao 
QREN que, no anterior m andato, o Dr. Trindade nunca prestou inform ação aos 
Vereadores da Oposição, nem  nunca viram  qualquer projecto. 
Relativam ente à elaboração do orçam ento, o Sr. Presidente referiu que este ano 
tentou que fosse diferente, m as não foi fácil devido aos constrangim entos 
financeiros. Reconhece as lim itações m as nunca quis m anipular os presentes, se 
bem  que antes nunca tenha estado presente na discussão do orçam ento. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu que não há inim igos, m as sim  
adversários políticos, por isso entende que todos os Vereadores deveriam  ter 
pelouros para obrigar a um a gestão m ais participativa. 

  
 



 
 
1 - PROPOSTA DE COM PRA DE HABITAÇÃO SOCIAL –  M ARIA DE FÁTIM A NEVES 
FERNANDES –  RUA GENERAL HUM BERTO DELGADO, BLOCO 32 –  R/CHÃO C –  
CASAL DO M ALTA –  APRECIAÇÃO –  NOTIFICAÇÃO P/ APRESENTAÇÃO DE  
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DOCUM ENTOS –  DECURSO DO PRAZO –  PROJECTO DE INDEFERIM ENTO –  
RESOLUÇÃO DO CONTRATO. 
 
 
1 - Presentes os pareceres I/279/2011-FO, de 14-03-2011 e I/1349/2011, de 20-12-2011, am bos 
da DJCP-Divisão Jurídica e de Contratação Pública, que apreciaram  os factos constantes da 
inform ação I/474/2010, da DEDIS-Divisão de Educação. Desporto e Intervenção Social, 
relativos ao pedido de com pra e venda da habitação social apresentado por M aria de 
Fátim a Neves Fernandes Rosário, sita na Rua General Hum berto Delgado, Bloco 32 R/Chão 
C – Casal do M alta, M arinha Grande, e à falta de uso do locado por parte da m esm a 
arrendatária, que aqui se dão por integralm ente reproduzidos e nos quais se apresentam  as 
seguintes conclusões: 
 

“(… ) 
1. No requerim ento inicial que apresentou em  11-02-2010, a requerente M aria de 

Fátim a Neves Fernandes Rosário, residente na Rua General Hum berto Delgado, 
n.º 32 – R/Chão C – Casal do M alta, freguesia e concelho de M arinha Grande, 
havia solicitado a “… possibilidade de aquisição da referida casa o que só não 
sucedeu já por, em  10/12/2009, não ter dinheiro para o fazer.”, afirm ando que é 
inquilina da casa onde reside, há cerca de 30 anos, tendo sem pre cum prido 
com  o pagam ento das rendas e que “… em  virtude de ter que tom ar conta de 
um  deficiente necessito, por vezes, de passar algum  tem po sem  estar na casa 
durante o dia, em bora vá lá dorm ir sem pre. Refere ainda que não tem  outra 
residência “… sendo falsas quaisquer eventuais inform ações de que não habito 
nunca a casa.”. 

 
2. M ais afirm ava que a não ser concedida a venda do im óvel “… estou na im inência 

de ficar sem  sítio para viver, pois a situação de estar a tom ar conta do 
deficiente, apesar de já suceder há três anos, não é definitiva. Reitero que 
nunca deixei de habitar a casa apenas passo, de facto. M uito tem po fora dadas 
as circunstâncias já relatadas em bora lá pernoite sem pre. Na casa encontram -se 
todos os m eus haveres já que nela habito e pretendo continuar a habitar.”. 

 
3. Da inform ação da ex-DASED n.º I/474/2010, são contestadas as afirm ações da 

requerente no seu requerim ento, nos seguintes term os: 
- no dia 11-02-2010 foi elaborada inform ação n.º 257, em  que se dava conta da 
falta de uso do locado por parte da D. M aria de Fátim a e que a m esm a se 
encontra em  contradição pois a inform ação que prestou aos serviços no dia 8 
de Fevereiro, em  atendim ento, não corresponde ao descrito no requerim ento; 
- no dia 22-03-2010 realizaram  m ais um a visita dom iciliária no sentido de 
apurar se a inquilina teria regressado à habitação e m ais um a vez não se 
encontrava ninguém  em  casa; 
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- nessa visita verificou-se que não existia contador de água, tendo o contrato 
sido denunciado nos serviços cam arários em  24-03-2009; 
- dos contactos com  vizinhos foram  recolhidas inform ações de que há longa 
data que não vêem  a arrendatária no prédio e que a m esm a estaria a viver no 
Pilado; 
- em item  parecer negativo ao deferim ento do pedido de alienação da fracção 
por a m esm a não usufruir do locado. 
- anexaram  cópia de um a factura de energia eléctrica referente ao período de 
04-12-2009 a 28-01-2010, no valor de 10,64€, na qual se pode constatar um  
consum o m édio diário de apenas 0,23€. 
 

4. Para que se possa concluir se o arrendatário tem  ou não residência perm anente 
no prédio arrendado, tudo quanto se im põe averiguar é se é nele que o m esm o 
tem  instalada e organizada a sua econom ia fam iliar, se é nele que têm  lugar 
todas as relações de convivência fam iliar e social, de natureza norm al e 
constante, sendo, para o efeito, indiferente que ele tenha diversas habitações, 
ocupe diversos prédios com  m obiliário ou viva em  diversos prédios. O conceito 
de residência perm anente exige que a ocupação da habitação revele: 
estabilidade, habitualidade, continuidade e o estabelecim ento do centro de vida 
fam iliar (cfr. Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa de 12-06-2007, 1418/2007-1). 

 
5. Dos factos apurados e já elencados neste parecer e no parecer anterior, 

resultou que a arrendatária do fogo em  causa, M aria de Fátim a Neves 
Fernandes Rosário, não tem  o seu centro de vida e a sua econom ia fam iliar 
centrado na fracção locada, m as sim  noutro local que a própria referiu com o 
sendo na Rua do M ato Cego, n.º 26, Pilado, freguesia e concelho de M arinha 
Grande. 
Corroboram  esta conclusão três outros factos fundam entais e elucidativos: 
a) A própria arrendatária denunciou na Câm ara M unicipal o contrato de 

abastecim ento de água à fracção, em  24-03-2009, sendo que a organização 
de um a vida e econom ia fam iliar estável e contínua não pode prescindir 
deste bem  tão essencial à vida hum ana e aos cuidados de higiene pessoal e 
habitacional, com o é a água. 

b) O consum o de energia eléctrica revelado na factura anexa ao processo, 
denota um  valor m ínim o e residual, incom patível com  um a utilização diária, 
ainda que só nocturna, da habitação. 

c) A correspondência enviada à requerente para o locado, foi devolvida pelos 
CTT, com  indicação de «objecto não reclam ado», facto que contraria a 
afirm ação daquela de que pernoitava naquele local. 

 
6. Ainda que tal facto não fosse, de per si, fundam ento para se concluir pela 

violação do dever de ocupação do locado e, consequentem ente, fundam ento 
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para a resolução do contrato e posterior acção de despejo, um a vez que a 
requerente alegou no seu requerim ento razões profissionais que poderiam , 
eventualm ente enquadrar-se na excepção prevista no art.º 1072.º alínea b) do 
Código Civil, desde que não fosse ultrapassado o prazo de dois anos, a 
verdade é que m esm o depois de notificada para o efeito, a requerente não 
apresentou, no prazo fixado, quaisquer docum entos com provativos daquela 
afirm ação. 

 
7. Por outro lado, se contarm os este prazo de dois anos a partir da data em  que a 

requerente denunciou o contrato de abastecim ento de água (24-03-2009), 
verificam os que os m esm os já se com pletaram , pelo m enos, no dia 25 de M arço 
últim o, ou seja, há quase 10 m eses.”. 

 
Assim , a Câm ara M unicipal, concordando com  os fundam entos de facto e de direito 
constantes dos citados pareceres n.º I/279/2011– FO e I/1349/2011-FO, e que aqui se 
dão por integralm ente reproduzidos, delibera: 
 
1) Notificar a arrendatária requerente, M aria de Fátim a Neves Fernandes Rosário, 

da presente deliberação, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para dizer, 
por escrito, o que se lhe oferecer sobre o projecto de indeferim ento do seu 
pedido de aquisição da habitação social da qual é arrendatária. 

 
2) Conceder à requerente o prazo de 30 dias para, por sua iniciativa e um a vez 

que já não tem  o seu centro de vida no locado nem  nele tem  residência 
perm anente há m ais de dois anos, se dirigir a esta Câm ara M unicipal para 
resolver o contrato de arrendam ento, assinando docum ento de denúncia e 
entregando as respectivas chaves da fracção. 

 
3) Findo este últim o prazo sem  que a requerente haja denunciado o contrato e 

entregue, voluntariam ente, as chaves do locado, com eter à Divisão Jurídica e de 
Contratação Pública, a rem essa do processo ao escritório do Dr. Victor Faria, na 
qualidade de advogado avençado da Câm ara, para form alizar a acção judicial de 
resolução do contrato e a consequente acção de despejo, nos term os e ao 
abrigo, respectivam ente, do disposto no art.º 1084.º n.º 2 do Código Civil e 
art.º 14.º do NRAU-Novo Regim e do Arrendam ento Urbano, aprovado pela Lei 
n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro. 

 
Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
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2 - EM PREITADA DE: “REDE DE SANEAM ENTO NO LUGAR DE PASSAGEM  –  2.ª FASE - 
VIEIRA DE LEIRIA –  CONCURSO PÚBLICO N.º 4/2011 (DOEM )” –  APROVAÇÃO  DA 
M INUTA DE CONTRATO 
 
 
2 - Através de deliberação cam arária, de 23 de Novem bro de 2011, foi adjudicado o 
contrato, que tem  por objecto a em preitada de “Rede de Saneam ento no lugar de Passagem  
– 2.ª Fase - Vieira de Leiria”. 
O concorrente adjudicatário foi notificado para apresentar os docum entos de habilitação e 
prestar caução, nos term o legais e regulam entares aplicáveis. 
Foram  apresentados os docum entos de habilitação e prestada a caução. 
Nestes term os, estão reunidas as condições para que a Câm ara M unicipal proceda à 
aprovação da m inuta de contrato, de acordo com  o artigo 98º., nº. 1, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Assim , a Câm ara M unicipal delibera aprovar a m inuta do contrato a celebrar no 
âm bito do procedim ento identificado em  epígrafe, nos term os do artigo 98º., nº. 1, do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
3 - OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM  ESPLANADA, RESGUARDOS DE ALUM ÍNIO 
E LONA E COM  TRÊS TOLDOS COM  INSCRIÇÕES DE M ENSAGENS PUBLICITÁRIAS DE 
NATUREZA COM ERCIAL –  FALTA DE LICENCIAM ENTO M UNICIPAL –  PROCESSO DE 
CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 21/CO/2011 –  INFRACTOR: JOÃO M ANUEL DE OLIVEIRA 
TOJEIRA - REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE VIOLADA –  ORDEM  DE REM OÇÃO –  
AUDIÊNCIA PRÉVIA. 
 
 
3 - Considerando que: 
 

a) No dia 1 de Abril de 2011 os Serviços de Fiscalização M unicipal verificaram  que 
João M anuel de Oliveira Tojeira, titular do NIF 125679769, residente na Rua da 
Portela, n.º 111-113, Portela, freguesia e concelho de M arinha Grande, na qualidade 
de entidade exploradora do estabelecim ento de bebidas denom inado “Pastelaria 
Falur”, sito na Rua 5 de Outubro, n.º 2, Am ieirinha, freguesia e concelho de 
M arinha Grande, ocupava o espaço público junto ao m esm o com  um a esplanada 
constituída por duas m esas e oito cadeiras e m antinha afixados nas fachadas três 
toldos com  inscrições de m ensagens publicitárias de natureza com ercial, sendo dois 
deles rebatíveis e um  fixo, sem  que para o efeito se encontrasse m unido dos 
com petentes e necessários licenciam entos m unicipais para tais actos; 
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b) Em  29-04-2011 foi instaurado o com petente processo de contra-ordenação n.º 
21/CO/2011, por violação do disposto no art.º 2.º alíneas a) e b) do Regulam ento 
M unicipal de Publicidade e Ocupação de Espaço Público com  Equipam ento e 
M obiliário Urbano, no âm bito do qual o arguido não apresentou defesa e não 
efectuou, no prazo legal, o pagam ento da coim a de 450,00€ e das custas de 
52,50€, em  que foi condenado por decisão final do Sr. Presidente da Câm ara, 
datada de 29-06-2011; 

 
c) Em  26-08-2011, o processo de contra-ordenação foi rem etido ao M inistério Público 

junto do Tribunal Judicial da M arinha Grande, para efeitos de execução; 
 

d) O infractor/arguido, nada fez para regularizar a situação não tendo apresentado, 
até esta data, requerim entos a solicitar à Câm ara M unicipal o licenciam ento das 
ocupações da via pública com  a esplanada, com  os respectivos resguardos, com  os 
três toldos e as inscrições de m ensagens publicitárias de natureza com ercial; 

 
e) Persiste, não obstante, em  m anter todos os equipam entos no m esm o local em  que 

se encontravam , conform e descrevem  os Serviços de Fiscalização na Participação 
n.º 110/2011, datada de 06-12-2011. 

 
A Câm ara M unicipal, nos term os e ao abrigo do disposto no art.º 18.º, n.ºs. 1 do 
citado Regulam ento M unicipal de Publicidade e Ocupação de Espaço Público com  
Equipam ento e M obiliário Urbano, e tendo em  conta que o infractor João M anuel de 
Oliveira Tojeira nada fez para repor a legalidade violada m antendo, abusiva e 
ilegalm ente os equipam entos e os suportes publicitários no espaço público onde se 
encontram  e nas fachadas do prédio, em  violação das norm as regulam entares 
referidas, delibera notificar o m esm o de que nos term os e fundam entos de facto e de 
direito supra aduzidos, é sua intenção ordenar a rem oção de todos os equipam entos 
e dos toldos, no prazo de 10 dias úteis. 
 
Para o efeito e nos term os do previsto no n.º 4 do m esm o artigo 18.º, delibera 
conceder ao infractor o prazo de 10 dias úteis para dizer, por escrito, o que se lhe 
oferecer sobre este projecto de ordem  de rem oção. 
 

Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
4 - PROJECTO DE DECISÃO DE ORDEM  DE REM OÇÃO DE M OBILIÁRIO URBANO 
INSTALADO EM  DESACORDO COM  O REGULAM ENTO M UNICIPAL DE PUBLICIDADE E 
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM  EQUIPAM ENTO E M OBILIÁRIO URBANO 
FRENTE AO ESTABELECIM ENTO DENOM INADO “CANTINHO DOS SABORES”, SITO NA  
 



 

Página 14 de 30 

Reunião ordinária da Câmara 

Municipal da Marinha Grande 

realizada no dia  

05/01/2012. 

 

Mandato de 2009/2013 

Ata nº 1 

 
 
 
 
 
 
LOJA N.º 13 DA RUA 25 DE ABRIL, VIEIRA DE LEIRIA, EXPLORADO PELA SOCIEDADE 
RITA PEDRO & LUÍS BARRETO, LDA. 
 
 
4 - Presente Participação n.º 105/2011, de 30 de Novem bro, da Fiscalização M unicipal, cujo 
conteúdo se dá por integralm ente reproduzido e que fica anexa (Anexo 1). 
 
Tendo em  consideração que,  
 
Em  31 de M arço de 2011 os Serviços de Fiscalização M unicipal verificaram  que a Sociedade 
Rita Pedro & Luís Barreto, Lda, portadora do NIPC 507 360 613, se encontrava a ocupar 
espaço público com  m obiliário urbano instalado frente ao estabelecim ento de restauração 
e/ou bebidas que explora, denom inado “Cantinho dos Sabores”, sito na loja n.º 13 da Rua 
25 de Abril, Vieira de Leiria, concelho da M arinha Grande, sem  para o efeito possuir o 
respectivo licenciam ento m unicipal. 
Na sequência da constatação de tal facto, foi instaurado o processo de contra-ordenação 
n.º 28/CO/2011, no âm bito do qual a Sociedade arguida não exerceu o direito de defesa, 
tendo o Sr. Presidente da Câm ara M unicipal proferido decisão final de aplicação de coim a 
em  24 de Agosto de 2011, a qual não foi paga nem  im pugnada judicialm ente pela Sociedade 
arguida, tendo o respectivo processo de contra-ordenação sido rem etido, nos term os 
legais, para o M inistério Público do Tribunal Judicial da M arinha Grande, em  13 de Outubro 
de 2011, para efeitos de execução da coim a, onde ainda se encontra.  
Em  28 de Novem bro de 2011 os Serviços de Fiscalização M unicipal constataram , um a vez 
m ais, que a Sociedade já identificada m antinha a sua conduta, ocupando, sem  licenciam ento 
m unicipal, espaço público com  m obiliário urbano, m ais concretam ente, um a esplanada, 
com posta por duas m esas e cadeiras bem  com o diversas cadeiras em pilhadas frente ao já 
identificado estabelecim ento “Cantinho dos Sabores”. 
Nos term os da alínea b) do artigo 2º em  conjugação com  o n.º 2 do artigo 1º do 
Regulam ento M unicipal de Publicidade e Ocupação de Espaço Público, a ocupação de 
espaço público com  equipam ento ou m obiliário urbano, tal com o se encontra definido na 
alínea g) do artigo 4º do m esm o Regulam ento, carece de prévio licenciam ento m unicipal. 
Pelo que o m obiliário urbano sito frente ao n.º 13 da Rua 25 de Abril, Vieira de Leiria, se 
encontra a ocupar espaço público em  desacordo com  o disposto no Regulam ento M unicipal 
de Publicidade e Ocupação de Espaço Público com  Equipam ento e M obiliário Urbano, 
devendo, consequentem ente, ser reposta a legalidade com  a em issão de ordem  de rem oção 
do já referido m obiliário urbano.  
 
A Câm ara M unicipal delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem bro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, nos term os do preceituado nos n.ºs 3 e 4 do artigo 18º do Regulam ento 
M unicipal de Ocupação de Espaço Público com  Equipam ento e M obiliário Urbano, 
notificar a Sociedade Rita Pedro & Luís Barreto, Lda, portadora do NIPC n.º 507 360 613, 
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exploradora do estabelecim ento de restauração e/ou bebidas denom inado “Cantinho dos 
Sabores”, sito no n.º 13 da Rua 25 de Abril, Vieira de Leiria, que dispõe de 10 dias úteis, 
com  início no dia im ediatam ente seguinte ao da notificação da presente deliberação 
cam arária, para se pronunciar sobre o projecto de decisão que a seguir se transm ite: 
A Câm ara M unicipal da M arinha Grande pretende ordenar à Sociedade Rita Pedro & Luís 
Barreto, Lda, portadora do NIPC 507 360 613, que em  dez dias úteis, a contar da data da 
notificação da decisão final, proceda aos trabalhos de rem oção do m obiliário urbano, 
nom eadam ente das cadeiras e m esas, colocadas frente ao estabelecim ento que explora, 
denom inado “Cantinho dos Sabores”, sito na loja n.º 13 da Rua 25 de Abril, Vieira de Leiria, 
que consubstancia ocupação de espaço público em  desacordo com  o regulam ento supra 
m encionado. 
Decorrido o prazo para o início ou conclusão dos trabalhos de rem oção sem  que a ordem  
de rem oção se m ostre cum prida, proceder-se-á à rem oção por conta da Sociedade 
infractora, não se responsabilizando a Câm ara M unicipal por quaisquer danos nos m ateriais 
rem ovidos, nos term os dos artigos 18º e 19º do já citado Regulam ento M unicipal.  
O desrespeito pelo acto adm inistrativo que ordena a rem oção do m obiliário urbano já 
m encionado, sito frente ao estabelecim ento instalado na loja n.º 13 da Rua 25 de Abril, 
Vieira de Leiria, e instalado em  desacordo com  o Regulam ento de Publicidade e Ocupação 
de Espaço Público com  Equipam ento e M obiliário Urbano é considerado crim e de 
desobediência nos term os do artigo 348º do Código Penal. 
 
Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
5 - PARECER PRÉVIO GENÉRICO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ATENTO O PRECEITUADO NO ART.º 26.º DA LEI DO 
ORÇAM ENTO DE ESTADO PARA 2012. 
 
 
5 - A Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezem bro, que aprovou o Orçam ento do Estado para o 
ano de 2012, veio dar continuidade a um  conjunto de m edidas introduzidas pela Lei n.º 55 -
A/2010, de 31 de Dezem bro, tendo em  vista a redução dos encargos do Estado e das 
diversas entidades públicas. 
 
Nos term os do disposto no n.º 4 do artigo 26º do referido diplom a, a celebração ou a 
renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo 
âm bito de aplicação da Lei n.º 12 – A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis nºs 64 -
A/2008, de 31 de Dezem bro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setem bro e 55-
A/2010, de 31/Dezem bro e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezem bro, independentem ente 
da natureza da contraparte, designadam ente no que respeita a: 

 
a) Contratos de prestação de serviços nas m odalidades de tarefa e de avença; 
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b) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. 

 
Carece de parecer prévio vinculativo do m em bro do Governo responsável pela área das 
Finanças, nos term os e segundo a tram itação a regular por portaria do referido m em bro do 
Governo. 
 
O n.º 8 do referido art.º 26 da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezem bro, estabelece que nas 
autarquias locais, o parecer previsto no n.º 4 do m esm o artigo é da com petência do órgão 
executivo e depende da verificação dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do núm ero 
5 do m esm o artigo, bem  com o da alínea b) do m esm o núm ero com  as devidas adaptações, 
sendo os seus term os e tram itação regulados pela portaria referida no n.º 1 do artigo 6.º 
do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de Setem bro, alterado pela Lei n.º 3 – B/2010, de 28 de 
Abril. 
 
Assim , atento o exposto na Lei de Orçam ento de Estado para 2012 tanto a celebração dos 
contratos de prestação de serviços bem  com o a respectiva renovação, estão sujeitas a 
parecer vinculativo do órgão executivo. 
 
No ano 2011, foi publicada no Diário da República para os organism os e serviços da 
Adm inistração Pública abrangidos pelo âm bito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de 
Fevereiro, a Portaria 4-A/2011 a 3 de Janeiro que regulam enta os term os e a tram itação do 
parecer prévio vinculativo dos m em bros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças 
e da Adm inistração Pública, previsto no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de 
Dezem bro, e nos nºs 4 e 5 do artigo 35.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com  a 
redacção conferida pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril. 
 
Verifica-se, no entanto, que em  2012, até presente data, não foi publicada qualquer portaria 
que regulam ente os term os e a tram itação do parecer prévio vinculativo dos m em bros do 
Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Adm inistração Pública, previsto no n.º 
4 do artigo 26.º da Lei n.º 64 – B/2011, de 31 de Dezem bro, e nos nºs 4 e 5 do artigo 35.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com  a redacção conferida pela Lei n.º 3 -B/2010, 
de 28 de Abril. 
 
Verifica-se ainda que, quer em  2011, quer em  2012 até à presente data, não foi publicada a 
portaria a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
Setem bro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, pelo que para a Adm inistração 
Local não existe regulam entação quanto aos term os e tram itação do parecer prévio 
vinculativo, previsto no n.º 4 do artigo 26.º da Lei n.º 64 – B/2011, de 31 de Dezem bro, e 
nos nºs 4 e 5 do artigo 35.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com  a redacção 
conferida pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril. 
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Considerando que, tal com o supra exposto, a celebração de contratos de aquisição de 
serviços, carece de parecer prévio desta Câm ara M unicipal, de acordo com  o disposto no 
n.º 8 do artigo 26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezem bro. 
 
Considerando que, até à presente data, não foi revogada a Portaria 4-A/2011 a 3 de Janeiro; 
    
Considerando que o M unicípio da M arinha Grande tem  de garantir que são criadas as 
ferram entas destinadas a assegurar a eficiência e eficácia na gestão em  m atéria de 
contratação pública, o que não se obterá sem  que, entre outras m edidas, à sem elhança do 
que ocorreu para a Adm inistração Central com  a Portaria n.º 4-A/2011, de 03 de Janeiro, se 
estabeleça um a autorização genérica para efeitos de parecer prévio vinculativo. 
 
A autorização genérica, referida no parágrafo anterior, deverá reflectir a realidade 
m unicipal, nom eadam ente no que respeita ao universo de contratação necessária para 
assegurar o norm al funcionam ento dos serviços, bem  com o o cum prim ento do disposto nos 
docum entos previsionais de 2012, aprovados pela Assem bleia M unicipal. 
 
Face ao exposto a câm ara m unicipal delibera: 
 
1 - Para efeitos do previsto no n.º 4 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezem bro, e nºs 4 e 5 do artigo 35.º da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com  a 
redacção conferida pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, em itir parecer prévio 
genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de serviços, desde que se 
verifique cum ulativam ente: 
 

 tratar-se de execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele 
inconveniente o recurso a qualquer m odalidade da relação jurídica de 
em prego público; 

 a existência de cabim ento orçam ental; 

 o cum prim ento da aplicação da redução rem uneratória, atento o disposto no 
n.º1 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezem bro, sem pre que 
aplicável; 

 a adjudicação ocorra nos term os do disposto no artigo 128º do CCP –  Regim e 
Sim plificado, ou seja, para todas as aquisições de serviços cujo preço 
contratual não seja superior a 5.000,00 euros por ano (valor sem  IVA). 
 

2 - Até ao térm ino do m ês seguinte aquele a que respeitam , deverá ser elaborada a 
lista dos contratos celebrados ao abrigo do disposto no n.º anterior, com  expressa 
referência ao objecto do contrato, adjudicatário e valor de adjudicação, tendo em  
vista a sua apresentação na reunião de Câm ara M unicipal que estiver agendada a 
seguir ao térm ino do prazo supra referido. 
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3 - O regim e previsto na presente deliberação aplica-se a todos os contratos de 
prestação de serviços que, por via de celebração ou renovação, produzam  efeitos a 
partir de 01 de Janeiro de 2012. 
 
Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 

 
 



 
 

6 - De acordo com  o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem bro, 
republicada em  anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câm ara delibera por 
unanim idade analisar os seguintes assuntos: 
 

1. REQ. N.º 1167/11 –  PC N.º 108/11 –  JOSÉ VIOLANTE M ADEIRA 
 

2. REQ. N.º 1241/11 –  PC N.º 124/10 –  M ARIA ADELAIDE FERREIRA M IQUELIS 
SANTOS SAM PAIO  

 
3. REQ. N.º 2462/07 –  PC N.º 429/07 –  IM A –  IM OBILIÁRIA M ARINHENSE, LDA. 

 
4. REQ. N.º 2547/09 –  PC N.º 717/03 –  JOAQUIM  JORGE GAM EIRO BICA 

 
5. REQ. N.º 2771/09 –  PC N.º 321/06 –  JÚLIO SALVADOR TIM ÓTEO 

 
6. REQ. N.º 2481/11 –  PC N.º 457/11 –  EDP –  DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A. 

 
7. REQ. N.º 2407/11 –  PC N.º 442/11 –  VODAFONE TELECEL –  COM UNICAÇÕES 

PESSOAIS, S.A. 
 

8. REQ. N.º 2304/11 –  PC N.º 422/11 –  AUGUSTO BLANCO JESUS SANTOS 
 

9. REQ. N.º 4/12 –  PC N.º 1/12 –  LUSITANIAGÁS –  COM PANHIA DE GÁS DO 
CENTRO, S.A. 

 
10. REQ. N.º 5/12 –  PC N.º 2/12 –  LUSITANIAGÁS –  COM PANHIA DE GÁS DO 

CENTRO, S.A. 
 

11. ORÇAM ENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM  PESSOAL PARA O ANO DE 
2012 

 
12. RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
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1 - REQ. N.º 1167/11 –  PC N.º 108/11 –  JOSÉ VIOLANTE M ADEIRA 

 

7 - Presente Pedido de Licenciam ento referente à obra de “Alteração de Edifício de 
Com ércio e Serviços”, localizado na Rua 7, Lugar do Cam arnal, Freguesia de M arinha 
Grande, tendo com o antecedente o Processo de Licenciam ento n.º 722/02, relativo a 
Legalização de Obras de Construção de Edifício de Com ércio e Serviços, ao qual foi 
atribuído Alvará de Obras de Alteração n.º 137/10, de 12/08. 
Presentes pareceres técnicos dos serviços que atestam  estar o respetivo Projeto de 
Arquitetura apresentado, apto a m erecer aprovação. 
Presentes Projetos das Especialidades devidam ente instruídos com  declarações de 
responsabilidade dos seus autores, nos term os 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 
26/2010, de 30/03, dispondo de inform ações técnicas dos serviços que atestam  estarem  
aptos a m erecerem  aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram , a Câm ara deliberou deferir, com  o condicionalism o de apresentação de 
novos Term os de Responsabilidade subscritos pelo Autor do Projecto de Arquitetura 
e Coordenador de Projecto, retificados no que respeita à m enção de legislação que 
não está em  vigor nem  é aplicável à operação urbanística em  causa (“Decreto 
Regulam entar n.º 4/1999 de 01/04, referente a restauração e bebidas”). 
 
M ais deliberou inform ar o requerente dos seguintes aspectos: 
1. Nos term os 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 26/2010, de 30/03, deverá, no prazo de um  ano a 
contar da notificação, requerer a em issão do respectivo Alvará de Legalização, 
apresentando para o efeito os elem entos instrutórios necessários. 

2. Deverão ser cum pridos todos os requisitos funcionais que constam  do Auto da 
Vistoria realizada em  20/02/2008. 

3. A “afixação e inscrição de m ensagens publicitárias de natureza com ercial, 
industrial, artesanal ou liberal, independentem ente do suporte utilizado para a 
sua divulgação, quando visíveis ou percetíveis do espaço público”, ficam  sujeitas 
a licenciam ento, no âm bito do regim e previsto no Regulam ento de Publicidade e 
Ocupação do Espaço Público com  Equipam ento M obiliário Urbano do M unicípio da 
M arinha Grande. 

4. Relativam ente ao estabelecim ento de com ércio a retalho não especializado de 
produtos alim entares, nos term os do disposto no n.º 3, do art. 3.º do Decreto-Lei 
n.º 259/2007, de 17/07, antes da em issão da Autorização de Utilização, deverá 
rem eter à Câm ara M unicipal, com  cópia à Direção Geral das Atividades 
Económ icas do M inistério da Econom ia e do Em prego, Declaração Prévia prevista 
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no artigo 4.º do m esm o diplom a legal, elaborada e instruída de acordo com  o 
m odelo publicado em  anexo à Portaria n.º 790/2007, de 23/07, na qual se 
responsabiliza que o estabelecim ento cum pre todos os requisitos adequados ao 
exercício da atividade. 

5. Nos term os do n.º 6 do art. 57.º do Regulam ento M unicipal da Edificação e 
Urbanização do M unicípio da M arinha Grande, a concessão da respetiva 
Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria 
m unicipal. 

6. No que respeita ao estabelecim ento de bebidas, nos term os do disposto no art. 
10.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após em issão da Autorização de 
Utilização, deverá rem eter à Câm ara M unicipal, com  cópia à Direção Geral das 
Atividades Económ icas do M inistério da Econom ia e do Em prego, Declaração 
Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do m esm o diplom a legal, elaborada e instruída 
de acordo com  o m odelo publicado em  anexo à Portaria n.º 573/2007, de 17/07. 

 
Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
2 - REQ. N.º 1241/11 –  PC N.º 124/10 –  M ARIA ADELAIDE FERREIRA M IQUELIS SANTOS 
SAM PAIO  
 

8 - Presente Pedido de Licenciam ento referente à obra de “Legalização da Alteração e 
Am pliação de um  Edifício” existente, bem  com o a subm issão do m esm o ao regim e de 
Propriedade Horizontal, tendo em  vista a constituição de três frações autónom as (Fração A 
destinada a Habitação, Fração B destinada a Serviços e Fração C destinada a 
Estabelecim ento de Bebidas), localizado na Rua do Brasil, Lugar de Ordem , Freguesia de 
M arinha Grande, dispondo do seguinte antecedente: 

Processo de Licenciam ento n.º 710/1996, em  nom e de M aria Adelaide Ferreira M iquelis 
Santos Sam paio, referente à obras de “Alteração e Am pliação da sua M oradia”, à qual foi 
atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 224/1997, de 04/04, prorrogada pelo Alvará 
de Licença de Construção n.º 295/1998, de 06/05. 

Presente Parecer Favorável Condicionado em itido pela Autoridade de Saúde – ACES – 
Pinhal Litoral II da Adm inistração Regional de Saúde do Centro, I.P., que se transcreve: 

“…  

O estabelecim ento deverá cum prir com  todos os norm ativos legais em  vigor (DR n.º 
20/2008, de 27 de Novem bro, Regulam ento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril, DL n.º 243/86, 
de 27 de Setem bro e Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro), nom eadam ente: 



 

Página 21 de 30 

Reunião ordinária da Câmara 

Municipal da Marinha Grande 

realizada no dia  

05/01/2012. 

 

Mandato de 2009/2013 

Ata nº 1 

 

 

 

- O estabelecim ento deve estar dotado, de equipam entos que perm itam  assegurar, a 
separação dos resíduos na origem  de form a a prom over a sua valorização por fluxos e 
fileiras (n.º 4 do Art.º 4.º do DR n.º 20/2008); 

- O sistem a de clim atização, deve ser regulado no sentido de estabilizar a tem peratura 
m édia do am biente a cerca de 22ºC, adm itindo-se um a variação negativa ou positiva de 
3ºC, devendo o equipam ento m anter-se em  bom  estado de higiene e conservação (n.º 6 do 
Art. 4.º do DR n.º 20/2008); 

- A ventilação m ecânica deve ser adequada e suficiente, não devendo esquecer as 
instalações sanitárias. Deve ser evitado o fluxo m ecânico de ar de zonas contam inadas para 
zonas lim pas. Os sistem as de ventilação devem  ser construídos de form a a proporcionar 
um  acesso fácil aos filtros e a outras partes que necessitem  de lim peza ou de substituição 
(n.º 5, Cap. I – Anexo II, Reg. N.º 852/2004, de 29 de Abril); 

- Na copa suja a cuba de lavagem  deve ser equipada com  água quente e fria (n.º 8 do 
Art.º 6.º do DR n.º 20/2008).” 

… ”  

Presentes pareceres técnicos dos serviços referindo a conform idade da pretensão com  
norm as legais e regulam entares aplicáveis, propondo a aprovação do respetivo Projeto de 
Arquitetura, com  determ inadas condições.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram , a Câm ara deliberou deferir, com  os seguintes condicionalism os: 
1. Apresentação, no prazo m áxim o de seis m eses a contar da data de notificação, 

dos Projetos das Especialidades aplicáveis, nos term os previstos no n.º 4 do art. 
20. do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30/03. 

2. Apresentação, em  igual período, de Plano de Acessibilidades elaborado nos term os 
do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08. 

3. Cum prim ento dos condicionalism os expressos no parecer Favorável Condicionado 
em itido pela Autoridade de Saúde (ACES –  Pinhal Litoral II da Adm inistração 
Regional de Saúde do Centro, I.P.).  

 
M ais deliberou inform ar o requerente dos seguintes aspectos: 
1. A “afixação e inscrição de m ensagens publicitárias de natureza com ercial, 

industrial, artesanal ou liberal, independentem ente do suporte utilizado para a 
sua divulgação, quando visíveis ou percetíveis do espaço público”, ficam  sujeitas 
a licenciam ento, no âm bito do regim e previsto no Regulam ento de Publicidade e
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Ocupação do Espaço Público com  Equipam ento M obiliário Urbano do M unicípio da 
M arinha Grande. 

2. Nos term os do n.º 6 do art. 57.º do Regulam ento M unicipal da Edificação e 
Urbanização do M unicípio da M arinha Grande, a concessão da respetiva 
Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria 
m unicipal. 

3. Nos term os do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após 
em issão da Autorização de Utilização, deverá rem eter à Câm ara M unicipal, com  
cópia à Direção Geral das Atividades Económ icas do M inistério da Econom ia e do 
Em prego, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do m esm o diplom a legal, 
elaborada e instruída de acordo com  o m odelo publicado em  anexo à Portaria n.º 
573/2007, de 17/07. 

 
Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
3 - REQ. N.º 2462/07 –  PC N.º 429/07 –  IM A –  IM OBILIÁRIA M ARINHENSE, LDA. 

 

9 - Presente Pedido de Licenciam ento referente à obra de “Construção de Edifício 
Habitacional e M uros de Vedação”, a levar a efeito num  prédio urbano sito no Lugar de 
Picassinos, Freguesia de M arinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços 
desfavoráveis, com unicados através do Ofício n.º 757/11, de 25/08.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram , a Câm ara deliberou indeferir, nos term os do disposto na alínea a) do n.º 1 
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, por violar norm as legais e regulam entares aplicáveis, 
designadam ente o indicador urbanístico relativo à Densidade Habitacional M áxim a 
referido no n.º 8 do art. 5.º do regulam ento do Plano Diretor M unicipal da M arinha 
Grande, ao propor a edificação de conjunto habitacional com posto por dois fogos, em  
prédio urbano, cuja área apenas perm ite a edificabilidade de um  fogo. 
 
M ais deliberou inform ar, que foi ultrapassado o prazo concedido ao abrigo dos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedim ento Adm inistrativo, com unicado através 
do Ofício n.º 757/11, de 25/08, sem  que o requerente tenha apresentado qualquer tipo 
de alegações às questões que m otivaram  o indeferim ento da pretensão. 
 
Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
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4 - REQ. N.º 2547/09 –  PC N.º 717/03 –  JOAQUIM  JORGE GAM EIRO BICA 

 

10 - Presente Pedido de Licenciam ento referente à obra de “Construção de Estabelecim ento 
Pré Escolar - Creche, Infantário e ATL”, a levar a efeito num  prédio rústico sito no Lugar de 
Pedra de Baixo, Freguesia de M arinha Grande, dispondo de Projeto de Arquitetura 
aprovado por Deliberação tom ada em  Reunião de Câm ara realizada em  26/01/2004 e 
Projetos das Especialidades aprovados por Despacho do Vereador do Pelouro do 
Urbanism o, Paisagism o, Planeam ento e Ordenam ento do Território datado de 06/10/2009. 

Presentes pareceres técnicos dos serviços propondo a Declaração de Caducidade da 
Licença com  vista à realização da Operação Urbanística em  referência, por ter decorrido o 
prazo para requerer a em issão do respetivo Alvará, estabelecido no art. 76.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram , a Câm ara deliberou Declarar a Caducidade da Licença relativa à obra de 
“Construção de Estabelecim ento Pré Escolar –  Creche, Infantário e ATL”, nos term os 
do n.º 5 do art. 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, bem  com o o arquivam ento oficioso do processo, 
por ter decorrido o prazo para requerer a em issão do respetivo Alvará, estabelecido 
no art. 76.º do referido diplom a legal. 
 
M ais deliberou inform ar, que foi ultrapassado o prazo concedido ao abrigo dos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedim ento Adm inistrativo, com unicado através 
do anterior Ofício n.º 588/11, de 07/07, sem  que o requerente tenha apresentado 
qualquer tipo de alegações às questões que m otivaram  a Declaração de Caducidade 
proferida. 
 

Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
5 - REQ. N.º 2771/09 –  PC N.º 321/06 –  JÚLIO SALVADOR TIM ÓTEO 

 

11 - Presente Pedido de Licenciam ento referente à obra de “Alteração e Am pliação de 
Edifício existente e Construção de M uro de Vedação, incluindo a alteração de uso de 
Arm azém  a Unidade Industrial Tipo 4, bem  com o a subm issão do conjunto edificado ao 
regim e de Propriedade Horizontal”, dispondo de Projeto de Arquitetura aprovado por 
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deliberação tom ada em  reunião de Câm ara realizada em  16/11/2006 e Projetos das 
Especialidades aprovados por Deliberação tom ada em  Reunião de Câm ara realizada em  
18/09/2008. 
Presentes pareceres técnicos dos serviços propondo a Declaração de Caducidade da 
Licença com  vista à realização da Operação Urbanística em  referência, por ter decorrido o 
prazo para requerer a em issão do respetivo Alvará, estabelecido no art. 76.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram , a Câm ara deliberou Declarar a Caducidade da Licença relativa à obra de 
“Alteração e Am pliação de Edifício existente e Construção de M uro de Vedação”, 
incluindo a alteração de uso de Arm azém  a Unidade Industrial do Tipo 4 e a 
subm issão do conjunto edificado ao regim e de propriedade Horizontal.”, nos term os 
do n.º 5 do art. 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, bem  com o o arquivam ento oficioso do processo, 
por ter decorrido o prazo para requerer a em issão do respetivo Alvará, estabelecido 
no art. 76.º do referido diplom a legal. 
 
M ais deliberou inform ar, que foi ultrapassado o prazo concedido ao abrigo dos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedim ento Adm inistrativo, com unicado através 
do anterior Ofício n.º 496/11, de 14/06, sem  que o requerente tenha apresentado 
qualquer tipo de alegações às questões que m otivaram  a Declaração de Caducidade 
proferida. 
 

Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 

6 - REQ. N.º 2481/11 –  PC N.º 457/11 –  EDP –  DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A. 

 

12 - Presente “Pedido de Ocupação de Via Pública” para abertura de vala num a extensão de 
23,00m , para execução de um a requisição de ligação, a levar a efeito na Rua do Pinhal 
M anso, Lugar de Pilado, Freguesia de M arinha Grande, dispondo de parecer técnico da 
Divisão de Obras e Equipam entos M unicipais a enquadrar devidam ente a pretensão 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram , a Câm ara deliberou deferir o Pedido de Ocupação de Via Pública para 
abertura de vala num a extensão de 23,00m , para execução de um a requisição de 
ligação, por um  período m ínim o de um  m ês, a levar a cabo na Rua do Pinhal M anso, 
Lugar de Pilado, Freguesia de M arinha Grande, com  os condicionalism os de que o 
corte de pavim ento seja feito de form a a evitar a interrupção da via, que o solo seja 
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devidam ente com pactado para evitar abatim entos, que o revestim ento existente em  
betum inoso seja devidam ente reposto, e que da salvaguarda de todas as norm as de 
segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º 
e 89.º do Regulam ento M unicipal de Edificação e Urbanização do M unicípio da 
M arinha Grande e dem ais legislação aplicável. 
 

Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
7 - REQ. N.º 2407/11 –  PC N.º 442/11 –  VODAFONE TELECEL –  COM UNICAÇÕES 
PESSOAIS, S.A. 
 
 
13 - Presente “Pedido de Ocupação de Via Pública”, para execução de trabalhos referentes 
à passagem  de cabos num a extensão de 110,00m , em  postes da EDP já existentes, a levar a 
efeito na Rua M iguel Torga, Freguesia de M arinha Grande, dispondo de parecer técnico da 
Divisão de Obras e Equipam entos M unicipais a enquadrar devidam ente a pretensão. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câm ara deliberou deferir o pedido de Ocupação da Via Pública para execução de 
trabalhos referentes à passagem  de cabos num a extensão de 110,00m , em  postes da 
EDP já existentes, a levar a efeito na Rua M iguel Torga, Freguesia de M arinha 
Grande, por um  período m ínim o de 1 m ês, com  o condicionalism o de que passagem  
dos referidos cabos seja efetuada a um a altura que não interfira com  a livre 
circulação de pessoas e bens, devendo, ainda, ser salvaguardadas todas as norm as 
de segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 
88.º e 89.º do Regulam ento M unicipal de Edificação e Urbanização do M unicípio da 
M arinha Grande e dem ais legislação aplicável. 
 

Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
8 - REQ. N.º 2304/11 –  PC N.º 422/11 –  AUGUSTO BLANCO JESUS SANTOS 
 
 
14 - Presente “Pedido de Ocupação de Via Pública” com  um a grua, num a área de 15,00m 2, 
para apoio na execução dos trabalhos referentes à obra de “Alteração e Am pliação de 
M oradia Unifam iliar e Construção de Anexo”, sito na Rua D. Dinis, n.º 4, Lugar de São 
Pedro de M oel, Freguesia de M arinha Grande, licenciada no âm bito do Processo Cam arário 
n.º 10/10, para a qual foi em itido o Alvará de Obras de Construção n.º 99/11, de 14/10, 
válido até 13/04/2013, dispondo de parecer técnico da Área de Fiscalização M unicipal, a 
enquadrar devidam ente a pretensão. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram , a Câm ara deliberou deferir o Pedido de Ocupação de Via Pública com  um a 
grua, num a área de 15,00m 2, para apoio na execução dos trabalhos referentes à obra 
de “Alteração e Am pliação de M oradia Unifam iliar e Construção de Anexo”, sito na 
Rua D. Dinis, n.º 4, Lugar de São Pedro de M oel, Freguesia de M arinha Grande, por 
um  período de 7 m eses, devendo prom over a salvaguarda de todas as norm as de 
segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º 
e 89.º do Regulam ento M unicipal de Edificação e Urbanização do M unicípio da 
M arinha Grande e dem ais legislação aplicável. 
Tratando-se de um a obra a levar a cabo num a das praias do Concelho, deverá 
prom over a suspensão dos trabalhos no período com preendido entre 1 de Julho e 31 
de Agosto, em  cum prim ento no estipulado no artigo 94.º do Regulam ento M unicipal 
da Edificação e Urbanização do M unicípio da M arinha Grande em  vigor. 
 

Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
9 - REQ. N.º 4/12 –  PC N.º 1/12 –  LUSITANIAGÁS –  COM PANHIA DE GÁS DO 
CENTRO, S.A. 
 
 
15 - Presente “Pedido de Ocupação da Via Pública” para abertura de vala em  14,00m  de 
betum inoso e 1,00m  de calçada, para realização de trabalhos em  subsolo, referentes à 
Execução de Ram ais Dom iciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua António Batista 
Filho, n.º 14, e na Rua Loureiros da M ata, n.º 8, Com eira, Freguesia de M arinha Grande, 
dispondo de parecer técnico dos serviços da Divisão de Obras e Equipam entos M unicipais, 
a enquadrar devidam ente a pretensão.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram , a Câm ara deliberou deferir o Pedido de Ocupação da Via Pública em  14,00m  
de betum inoso e 1,00m  de calçada, para realização de trabalhos em  subsolo, 
referentes à Execução de Ram ais Dom iciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua 
António Batista Filho, n.º 14, e na Rua Loureiros da M ata, n.º 8, Com eira, Freguesia 
de M arinha Grande, por um  período m ínim o de um  m ês, devendo os pavim entos ser 
repostos de form a a assegurar as condições iniciais, por form a a que o piso fique, no 
m ínim o, com o se encontra antes da intervenção pretendida. 
Deverá ainda prom over a salvaguarda de todas as norm as de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 
Regulam ento M unicipal de Edificações Urbanas e dem ais legislação aplicável. 
 

Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
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10 - REQ. N.º 5/12 –  PC N.º 2/12 –  LUSITANIAGÁS –  COM PANHIA DE GÁS DO 
CENTRO, S.A. 
 
 
16 - Presente “Pedido de Ocupação da Via Pública” para abertura de vala em  1,00m  de 
betum inoso, para realização de trabalhos em  subsolo, referentes à Execução de Ram ais 
Dom iciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua da Fonte Santa, n.º 60, Freguesia de 
Vieira de Leiria, dispondo de parecer técnico dos serviços da Divisão de Obras e 
Equipam entos M unicipais, a enquadrar devidam ente a pretensão.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram , a Câm ara deliberou deferir o Pedido de Ocupação da Via Pública em  1,00m  
de betum inoso, por um  período m ínim o de um  m ês, para realização de trabalhos em  
subsolo, referentes à Execução de Ram ais Dom iciliários de Gás Natural, tendo em  
vista o abastecim ento do prédio sito na Rua da Fonte Santa, n.º 60, Freguesia de 
Vieira de Leiria, condicionado a que o ram al seja feito a partir da Rua das Lentas, 
sem  proceder a qualquer corte do pavim ento na Rua da Fonte Santa, devendo os 
pavim entos ser repostos de form a a assegurar as condições iniciais, por form a a que 
o piso fique, no m ínim o, com o se encontra antes da intervenção pretendida. Deverá, 
ainda, prom over a salvaguarda de todas as norm as de segurança, quer de pessoas 
quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do Regulam ento 
M unicipal de Edificações Urbanas e dem ais legislação aplicável. 
 

Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 
11 - ORÇAM ENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM  PESSOAL PARA O ANO DE 2012 
 
 
17 - O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setem bro, que procede à adatação à 
adm inistração autárquica do disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua 
redação atual (LVCR), dispõe que os orçam entos das autarquias locais preveem  verbas 
destinadas a suportar os encargos previstos no n.º 1 do artigo 7.º da LVCR, a saber: 

a) Rem uneração dos trabalhadores que se devam  m anter em  exercício de funções; 
b) Recrutam ento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos, e não ocupados no m apa de pessoal aprovado, e, ou, com  alterações do 
posicionam ento rem uneratório na categoria dos trabalhadores que se m antenham  em  
exercício de funções; 
c) Atribuição de prém ios de desem penho.   
 

Nos term os do preceituado no n.º 2 do citado artigo 5.º, com pete ao órgão executivo 
decidir sobre o m ontante m áxim o de cada um  dos seguintes encargos: 



 

Página 28 de 30 

Reunião ordinária da Câmara 

Municipal da Marinha Grande 

realizada no dia  

05/01/2012. 

 

Mandato de 2009/2013 

Ata nº 1 

 
 
 
 
 
 
a) Recrutam ento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos, e não ocupados no m apa de pessoal aprovado, e, ou; 
b) Alterações do posicionam ento rem uneratório na categoria dos trabalhadores que se 
m antenham  em  exercício de funções; 
c) Atribuição de prém ios de desem penho dos trabalhadores.   

 
Em  obediência ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setem bro, o órgão executivo fixa fundam entadam ente, o m ontante m áxim o, com  as 
desagregações necessárias dos encargos que se propõe suportar, bem  com o o universo 
das carreiras e categorias onde as alterações do posicionam ento rem uneratório na 
categoria podem  ter lugar. 
 
Porém , e atendendo a que nos term os do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezem bro, durante o ano de 2012, m antém -se em  vigor a proibição das valorizações 
rem uneratórias constantes no n.º 2, alíneas a) e b) do artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010, de 
31 de dezem bro (isto é, alteração de posicionam ento rem uneratório e atribuição de prém ios 
de desem penho), não pode o órgão executivo fixar quaisquer verbas para estes tipos de 
encargos. 
 
Durante o ano de 2011, e em  conform idade com  a deliberação em anada pelo órgão 
executivo, na qual foram  fixados os m ontantes m áxim os a suportar com  o recrutam ento, 
foram  encetadas as diligências necessárias no sentido de proceder à contratação dos 
postos de trabalho previstos e não ocupados no m apa de pessoal aprovado para aquele 
ano. Considerando que não foram  concluídos os procedim entos destinados ao recrutam ento 
de titulares de cargo de direção interm édia de 2.º grau – chefe de divisão, ao 
recrutam ento de 25 assistentes operacionais na área da educação e 1 técnico superior na 
área de arquitetura, no orçam ento das despesas correntes com  pessoal para o ano de 2012, 
foram  inscritas as respetivas verbas, de form a a dar continuidade aos procedim entos em  
curso. 
 
Nestes term os, cabe ao órgão executivo decidir apenas sobre o m ontante m áxim o com  o 
recrutam ento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e 
não ocupados no m apa de pessoal aprovado para 2012. 
 
Assim , propõe-se que a Câm ara M unicipal, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
5.º, n.º 1 do artigo 7.º e artigo 13.º, todos do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setem bro, conjugado com  o n.º 1 do artigo 20.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezem bro, delibere aprovar e autorizar o seguinte: 
 

1. A afetação de 288.774,50€ (duzentos e oitenta e oito m il, setecentos e setenta 
e quatro euros e cinquenta cêntim os) para o recrutam ento de trabalhadores
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necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no m apa 
de pessoal aprovado, cujo recrutam ento se iniciou no ano de 2011: 
 

M odalidade de 
relação jurídica de 
em prego público 

U.O Cargo 
N.º de postos de 

trabalho 

 
Despesa* 

 

DGF 1 2.884,50€ 

DGR 1 2.884,50€ 
DCCM  1 2.884,50€ 

DJCP 1 2.884,50€ 

DUL 1 2.884,50€ 

DEDIS 1 2.884,50€ 

DCT 1 2.884,50€ 

DOP 1 2.884,50€ 

DOEM  1 2.884,50€ 

Nom eação em  
com issão de serviço 

DASUP 

Cargo de direção 
interm édia de 2.º 
grau – chefe de 

divisão 

1 2.884,50€ 

* Atendendo a que os procedim entos concursais tendentes ao 
provim ento de titulares de cargos de direção interm édia de 2.º 
grau – chefe de divisão, para as divisões que com põem  a 
estrutura interna desta Câm ara M unicipal, se encontram  
suspensos pelos m otivos constantes na deliberação tom ada em  
reunião de Câm ara de 29 de setem bro de 2011, apenas foi 
considerada verba para 1 m ês. Inclui vencim ento, subsídio de 
refeição e contribuições à CGA. 

 
M odalidade de 

relação jurídica de 
em prego público 

U.O Categoria 
N.º de postos de 

trabalho 

 
Despesa* 

 

DUL 
Técnico superior 

(área de 
arquitetura) 

1 25.652,50€ 
Contrato de 

trabalho por tem po 
indeterm inado 

DEDIS 
Assistente 
operacional 

(área de educação) 
25 234.277,00€ 

* Inclui vencim ento, subsídio de refeição, subsídio de férias e Natal e contribuições 

à CGA/SS. 

 
2. A não afetação de quaisquer verbas para alteração do posicionam ento 
rem uneratório e atribuição de prém ios de desem penho, em  conform idade com  o 
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezem bro, 
aplicável por rem issão do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezem bro. 

 
Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
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12 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 
 
18 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra “Requalificação de Diversos 
Arruam entos na Várzea – Rua Natália Correia e Troço da Rua M iguel Torga (Antiga Rua 4) 
- Concurso Público N.º 03/2010 (DIRM )”, adjudicada por deliberação de Câm ara, de 30 de 
Setem bro de 2010, à em presa “Lenaprédio, Lda.”. 
 
A Câm ara M unicipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de 
acordo com  as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com  os 
contratos e as instruções do Director de Fiscalização da Câm ara, delibera receber 
provisoriam ente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos 
art.ºs 394.º e 395.º, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tom ada por unanim idade. 
 
 



 
 

APROVAÇÃO DA ATA EM  M INUTA 
 
 
19 - Por últim o a Câm ara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setem bro, republicada em  anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, delibera por unanim idade aprovar esta ata em  m inuta. 
 

E nada m ais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram  12:30 
horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Lina Fernanda Vieira Frazão, Chefe da 
Divisão Adm inistrativa e de Gestão de Recursos Hum anos, vou assinar, nos term os do 
n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de setem bro, republicada em  anexo à Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

 
 

O Presidente 
 
 
 

A Secretária da reunião 


