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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

sete de Dezembro de dois mil e 

sete.        

 

 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, 

Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 10,10 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira não esteve presente. 

 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa chegou à reunião pelas 11,00 horas, 

não tendo estado presente na discussão e votação dos processos de obras particulares constantes 

da ordem do dia nem daqueles que não estavam incluídos na mencionada ordem, com excepção 

dos seguintes processos: 
- REQ 3934/07 � PC 502/96, em nome de Joaquim Gomes; 

- REQ 409/07 � PC 122-07, em nome de Mário António Conceição Santos. 
 
            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

votados imediatamente a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
 

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 
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1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 
 

2. CONSTRUÇÃO DE PASSEIO � CEDÊNCIA DE TERRENO DAS SENHORAS 

MARIA TERESA DA SILVA GANDARA; MARIA ODETE SILVA GANDARA; 

ISABEL SILVA GANDARA FILIPE; MARIA LUÍSA SILVA GANDARA 

GAMA 

 

3. CONSTRUÇÃO DE PASSEIO � CEDÊNCIA DE TERRENO DAS SENHORAS 

MARIA TERESA DA SILVA GANDARA; MARIA ODETE SILVA GANDARA; 

ISABEL SILVA GANDARA FILIPE; MARIA LUÍSA SILVA GANDARA 

GAMA 

 

4. CONSTRUÇÃO DE PASSEIO � CEDÊNCIA DE TERRENO DAS SENHORAS 

MARIA TERESA DA SILVA GANDARA; MARIA ODETE SILVA GANDARA; 

ISABEL SILVA GANDARA FILIPE; MARIA LUÍSA SILVA GANDARA 

GAMA 

 

5. BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CEDÊNCIA DE TERRENO DA 

SENHORA CÉLIA MARIA DOS SANTOS SILVA 

 

6. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA DE TERRENO DO 

SENHOR FERNANDO GOMES JOAQUIM   

 

7. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA DE TERRENO DO 

SENHOR FERNANDO GOMES JOAQUIM   

 

8. BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA� CEDÊNCIA 

DE TERRENO DO SENHOR VITOR JOÃO DE JESUS FERREIRA   

 

9. CONCURSO PÚBLICO N.º 06/07 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 

�BENEFICIAÇÃO TRAVESSA DA RUA DOS POÇOS � �  ANÁLISE DE 

PROPOSTAS � ADJUDICAÇÃO 

 

10. ALUGUER DE 17 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À 

EMPRESA MUNICIPAL TUMG, EM, PELO PERÍODO DE 365 DIAS 

 

11. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÕES DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 

ÁGUA PARA FINS DOMÉSTICOS. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR 

 

12. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO � COMEMORAÇÕES DO 

18 DE JANEIRO DE 2008 

 

13. CAMPEONATO DO MUNDO DE ORIENTAÇÃO DE MASTERS  - 2008: 

ENTRE 28 DE JUNHO E 05 DE JULHO DE 2008 NA REGIÃO DE LEIRIA, 

MARINHA GRANDE, ALCOBAÇA E NAZARÉ 

 

14. ACTUALIZAÇÃO DE TARIFAS 
 

15. RESUMO DE TESOURARIA 

 





Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 27.12.2007 

Acta n.º 30 

 

 4 



DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia vinte e sete de Dezembro, foram 

efectuadas apenas na base das informações que nos foram prestadas pelo executivo 

permanente e não decorrente da análise e observação dos processos antecipadamente, como 

era norma, na medida em que com a alteração de reunião para a parte da manhã (alteração 

para a qual os vereadores do PS não foram ouvidos como legalmente deviam ter sido) não nos 

foi possível aceder à consulta e análise dos processos e demais elementos presentes hoje em 

reunião de Câmara.�   

 

 

Foram retirados da ordem do dia os seguintes processos: 

 

 

 REQ 4645/07 � PC 527/02 - MARIA MANUELA NETO CARVALHO � 

(decisão tomada por despacho do Sr. Vereador Sérgio Inácio Salgueiro 

Moiteiro). 

 REQ 4614/07 � PC 696/07 -TORRESTERRA - SOC. CONSTRUÇÃO E 

IMOBILIÁRIO, LDA



1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1827 - REQ 3706/07 � PC 786/98 � Presente requerimento de MARQUES E JORGE, LDA., 
com sede na Rua de Santa Luzia n.º 5, Freguesia e Concelho de Pombal, solicitando a 

aprovação das alterações à arquitectura e projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito na Rua Vasco da Gama, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica que recaiu sobre as alterações ao projecto de arquitectura e que 

refere estar em condições de ser deferido; 
   

Presente projectos de alterações às especialidades anteriormente aprovadas, nomeadamente a 
rede de abastecimento de água e a drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, sobre as 

quais recaiu o seguinte parecer técnico: �Não se vê inconveniente no deferimento do presente 

processo�.   
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final.  

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1828 - REQ 4691/07 � PC 304/01 � Presente requerimento de PARDAL E RAMOS, LDA., 
com sede na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 8, Loja 5, Freguesia de Marrazes e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de 

um bloco habitacional e destaque de uma parcela de terreno, sito na Rua 25 de Abril, Quinta 
das Nespereiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1829 - REQ 4826/07 � PC 876/00 � Presente requerimento de PETROLAGE - 

URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua S. Pedro de Moel n.º 141, 

1º Esq., Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao 

processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito na Rua Nova a 

Firmino Domingues, Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as alterações apresentadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1830 - PC 713/05 � Presente processo de licenciamento n.º 713/05 de JOAQUIM 

FRANCISCO MARQUES JUNIOR, com residência na Rua Fonte dos Ingleses n.º 13, 

Freguesia e Concelho de Leiria, relativo ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, sita em Engenho, Freguesia e Concelho da Marinha Grande e parecer técnico, datado 

de 27/12/2007, propondo a revogação parcial da deliberação de 11 de Janeiro de 2007 na parte 

correspondente ao numero 6 dos condicionalismos. 
 
Analisado o processo e o parecer técnico do Chefe da DLOP que o acompanha e que aqui se dá 

para todos os efeitos como integralmente reproduzido, e considerando que a pretensão da 

requerente que deu origem ao processo de licenciamento se localiza na proximidade de redes de 
abastecimento de água, nos termos do previsto nos artigos 138.º, 140.º n.º 2 alínea a), 142.º n.º 

1, 143.º n.º 1 e 144.º, todos do CPA - Código do Procedimento Administrativo, a Câmara 

delibera revogar a deliberação tomada na reunião de 11 de Janeiro de 2007, na parte 

correspondente ao número 6 dos condicionalismos, passando este a ter a seguinte redacção: 
  
�Assumir os encargos decorrentes da extensão da rede pública de abastecimento de água, de 

acordo com orçamento a elaborar pelos serviços Técnicos da Câmara, quando do pedido de 

ligação à rede pública de abastecimento.� 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1831 - REQ 4696/07 � PC 455/07 � Presente requerimento de MARIA CANDIDA FREITAS 

SILVA, com residência na Quinta das Nespereiras, Lote G-1, 2º Frt Drtº, Freguesia e Concelho 
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da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da alteração e 

legalização de um estabelecimento destinado a casa de petiscos, sito na Rua do Lameiro, Casal 

Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho, dos projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de redes de 

abastecimento de água e de esgotos, domésticos e pluviais, de gás, térmico e de 

ruído, de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de 

Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 







Depois de terminada a apresentação dos processos de obras particulares, o Chefe da DLOP � 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arqtº Alexandre Fava, despediu-se do 
executivo, uma vez que a partir do dia 1 de Janeiro de 2008 se encontrará de licença sem 

vencimento, tendo na ocasião agradecido todo o apoio que lhe foi prestado. 
 
O Sr. Presidente desejou ao Arqtº Alexandre Fava o melhor sucesso nesta sua nova etapa 
profissional, agradecendo-lhe toda a colaboração prestada ao longo do tempo que com ele 

privou, designadamente enquanto vereador do urbanismo, tendo realçado as suas qualidades 

profissionais e humanas. 
 

 

O Sr. Presidente prestou ainda as seguintes informações: 

 
 Protocolo de geminação com o Tarrafal � está prevista a sua assinatura no dia 15 de 

Janeiro, no Tarrafal, aquando do feriado municipal e da deslocação da delegação do 

nosso município. 
No dia 18 de Janeiro será efectuada a assinatura na Marinha Grande, contando com a 
presença de representantes do município do Tarrafal, pelo que todos os membros do 

executivos ficam desde já convidados para este acto.  
 

 Casa do 18 de Janeiro � as obras de recuperação da casa do 18 de Janeiro, situada em 

Casal Galego, já se iniciaram, prevendo-se que estejam concluídas aquando das 

próximas comemorações desta data histórica.  
 



 

 

2 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO � CEDÊNCIA DE TERRENO DAS SENHORAS 

MARIA TERESA DA SILVA GANDARA; MARIA ODETE SILVA GANDARA; 

ISABEL SILVA GANDARA FILIPE; MARIA LUÍSA SILVA GANDARA GAMA 
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1832 - Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno 

necessário do prédio propriedade das Senhoras Maria Teresa da Silva Gandara; Maria Odete 

Silva Gandara; Isabel Silva Gandara Filipe; Maria Luísa Silva Gandara Gama, que confronta a 

Norte com proprietário, a Sul com Estrada, a Nascente com Proprietário e a Poente com 

Proprietário, com artigo matricial n.º 2540. Os proprietários do imóvel, concordaram com a 

cedência do terreno (15,04 metros quadrados) solicitando a execução de reboco e todos os 

remates da empena e pintura da mesma; mudança de portão e construção de muro de vedação 

com 0,80m de altura, devidamente rebocado e pintado e gradeamento com 0,70m. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 15,04 metros quadrados, do prédio de que são donos as Senhoras 

Maria Teresa da Silva Gandara; Maria Odete Silva Gandara; Isabel Silva Gandara 

Filipe; Maria Luísa Silva Gandara Gama, inscrito na matriz predial da freguesia da 

Marinha Grande com o n.º 2540, que confronta a Norte com Maria Teresa da Silva 

Gandara; Maria Odete Silva Gandara; Isabel Silva Gandara Filipe; Maria Luísa Silva 

Gandara Gama, a Sul com Via Pública, a nascente com Via Pública e a poente com Via 

Pública, para a Construção de Passeio, que passa a integrar o domínio público, 

obrigando-se à execução de reboco e todos os remates da empena e pintura da mesma; 

mudança de portão e construção de muro de vedação com 0,80m de altura, devidamente 

rebocado e pintado e gradeamento com 0,70m, por conta da Câmara, conforme consta da 

ficha anexa (Anexo 1) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos 

proprietários e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

3 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO � CEDÊNCIA DE TERRENO DAS SENHORAS 

MARIA TERESA DA SILVA GANDARA; MARIA ODETE SILVA GANDARA; 

ISABEL SILVA GANDARA FILIPE; MARIA LUÍSA SILVA GANDARA GAMA 

 

 

1833 - Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno 

necessário do prédio propriedade das Senhoras Maria Teresa da Silva Gandara; Maria Odete 

Silva Gandara; Isabel Silva Gandara Filipe; Maria Luísa Silva Gandara Gama, que confronta a 

Norte com proprietário, a Sul com Estrada S. Pedro, a Nascente com José Coelho e a Poente 

com Proprietário, com artigo matricial n.º 2547. Os proprietários do imóvel, concordaram com 
a cedência do terreno (12,64 metros quadrados) solicitando a construção de muro de vedação 

com 0,80m de altura, rebocado e pintado. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 12,64 metros quadrados, do prédio de que são donos as Senhoras 

Maria Teresa da Silva Gandara; Maria Odete Silva Gandara; Isabel Silva Gandara 

Filipe; Maria Luísa Silva Gandara Gama, inscrito na matriz predial da freguesia da 

Marinha Grande com o n.º 2547, que confronta a Norte com Maria Teresa da Silva 

Gandara; Maria Odete Silva Gandara; Isabel Silva Gandara Filipe; Maria Luísa Silva 

Gandara Gama, a Sul com Via Pública, a nascente com Via Pública e a poente com Via 
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Pública, para a Construção de Passeio, que passa a integrar o domínio público, 

obrigando-se à construção de muro de vedação com 0,80m de altura, rebocado e pintado, 

por conta da Câmara, conforme consta da ficha anexa (Anexo 2) elaborada pelos nossos 

Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira que 

aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
4 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO � CEDÊNCIA DE TERRENO DAS SENHORAS 

MARIA TERESA DA SILVA GANDARA; MARIA ODETE SILVA GANDARA; 

ISABEL SILVA GANDARA FILIPE; MARIA LUÍSA SILVA GANDARA GAMA 





1834 - Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno 

necessário do prédio propriedade das Senhoras Maria Teresa da Silva Gandara; Maria Odete 
Silva Gandara; Isabel Silva Gandara Filipe; Maria Luísa Silva Gandara Gama, que confronta a 

Norte com proprietário, a Sul com Estrada, a Nascente com Proprietário e a Poente com 

Proprietário, com artigo matricial n.º 2321. Os proprietários do imóvel, concordaram com a 
cedência do terreno (21,92 metros quadrados) solicitando a demolição do patim existente e 

mudança de portão. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 21,92 metros quadrados, do prédio de que são donos as Senhoras 

Maria Teresa da Silva Gandara; Maria Odete Silva Gandara; Isabel Silva Gandara 

Filipe; Maria Luísa Silva Gandara Gama, inscrito na matriz predial da freguesia da 

Marinha Grande com o n.º 2321,  que confronta a Norte com Maria Teresa da Silva 

Gandara; Maria Odete Silva Gandara; Isabel Silva Gandara Filipe; Maria Luísa Silva 

Gandara Gama, a Sul com Via Pública, a nascente com Via Pública e a poente com Via 

Pública, para a Construção de Passeio, que passa a integrar o domínio público, 

obrigando-se à demolição do patim existente e mudança de portão, por conta da Câmara, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 3) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

assinada pelos proprietários e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por 

reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
5 - BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CEDÊNCIA DE TERRENO DA 

SENHORA CÉLIA MARIA DOS SANTOS SILVA

 

 

1835 - A Câmara adjudicou em 08 de Fevereiro de 2007 a empreitada de «Beneficiação da Rua 

4  - Figueiras». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar a cedência de 

diversos terrenos. 
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Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade da Senhora Célia Maria dos Santos Silva, que confronta a Norte com 

Aguinaldo Rosa da Silva, a Sul com Rua do Bico, a Nascente com Rua do Bico e a Poente com 
Herdeiros de Manuel Pereira, com artigo matricial n.º 14078. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (9,40 metros quadrados) solicitando que se deixe livre no 

ponto mais favorável da casa (interior da Casa) 0,85 m da parte de baixo da varanda. Fazer o 

muro igual ao existente com aproveitamento do gradeamento e portão com mudança de 

contador de água e filtro, contador de gás e rega. Recolocação a soleira do portão, tudo igual ao 

existente, ( tem 1 fissura). 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 9,40 metros quadrados, do prédio de que é dono a Senhora Célia 

Maria dos Santos Silva inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o 

n.º 14078 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 13582,  que confronta a 

Norte com Rua 4, a Sul com Rua 4, a nascente com Senhora Célia Maria dos Santos Silva 

e a poente com Rua 4, para o alargamento da Rua 4, que passa a integrar o domínio 

público, obrigando-se a que se deixe livre no ponto mais favorável da casa (interior da 

Casa) 0,85 m da parte de baixo da varanda. Fazer o muro igual ao existente com 

aproveitamento do gradeamento e portão com mudança de contador de água e filtro, 

contador de gás e rega. Recolocação a soleira do portão, tudo igual ao existente, ( tem 1 

fissura), por conta da Câmara, conforme consta da ficha anexa (Anexo 4) elaborada pelos 

nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo Vereador Sr. Artur de 

Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA DE TERRENO DO 

SENHOR FERNANDO GOMES JOAQUIM   
 
 
1836 - A Câmara Municipal em 12 de Julho de 2007 procedeu à abertura de concurso da 

empreitada de «Beneficiação da Rua Do Repouso», sendo que se tornou necessário solicitar a 

cedência de diversos terrenos. 
 
Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade do Senhor Fernando Gomes Joaquim, que confronta a Norte com 
Guilhermina de Jesus Gomes, a Sul com Guilhermina de Jesus Gomes, a Nascente com 
Guilhermina de Jesus Gomes e a Poente com Guilhermina de Jesus Gomes, com artigo 
matricial n.º 7971. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (24,00 
metros quadrados) solicitando a reconstrução do muro, de acordo com o novo alinhamento 

composto por alvenaria em blocos de betão com 0,80m rebocado e pintado e gradeamento com 

0,70 m de altura. A demolição do muro existente será posterior à reconstrução. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 24,00 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor 

Fernando Gomes Joaquim, na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o n.º 

7971,  que confronta a Norte com Via Pública, a Sul com Via Pública, a nascente com 
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Guilhermina de Jesus Gomes e a poente com Via Pública, para o alargamento da Rua do 

Repouso, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se a reconstrução do muro, 

de acordo com o novo alinhamento composto por alvenaria em blocos de betão com 0,80m 

rebocado e pintado e gradeamento com 0,70 m de altura. A demolição do muro existente 

será posterior à reconstrução, por conta da Câmara, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 5) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo 

Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade 
 
 
7 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA DE TERRENO DO 

SENHOR FERNANDO GOMES JOAQUIM   

 

 
1837 - A Câmara Municipal em 12 de Julho de 2007 procedeu à abertura de concurso da 

empreitada de «Beneficiação da Rua Do Repouso», sendo que se tornou necessário solicitar a 

cedência de diversos terrenos. 
 
Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade do Senhor Fernando Gomes Joaquim, que confronta a Norte com Joaquina 

de Jesus Gomes, a Sul com João Gomes, a Nascente com Caminho Público e a Poente com Rua 

37, com artigo matricial n.º 10831. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do 

terreno (22,72 metros quadrados) solicitando a reconstrução do muro de vedação de acordo 

com os novos alinhamentos, idêntico ao existente. A demolição do muro existente será 

posterior à reconstrução. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 22,72 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor 

Fernando Gomes Joaquim, na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o n.º 

10831,  que confronta a Norte com Via Pública, a Sul com Via Pública, a nascente com 

Fernando Gomes Joaquim e a poente com Via Pública, para o alargamento da Rua do 

Repouso, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se a reconstrução do muro 

de vedação de acordo com os novos alinhamentos, idêntico ao existente. A demolição do 

muro existente será posterior à reconstrução, por conta da Câmara, conforme consta da 

ficha anexa (Anexo 6) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

proprietário e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA� CEDÊNCIA DE 

TERRENO DO SENHOR VITOR JOÃO DE JESUS FERREIRA   

 

 

1838 - A Câmara adjudicou em 18 de Outubro de 2007 a empreitada de «Beneficiação da Rua 
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Fonte dos Ingleses - Várzea». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar 

a cedência de diversos terrenos. 
 
Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade do Senhor Vítor João de Jesus Ferreira, que confronta a Norte com Estrada 

Florestal, a Sul com José Rodrigues, a Nascente com Joaquim Rodrigues Lopes e a Poente com 

Vala, caminho público e José Rodrigues, com artigo matricial n.º 5214. O proprietário do 

imóvel, concordou com a cedência do terreno (60,00 metros quadrados) solicitando a 

reconstrução do muro, de acordo com o novo alinhamento sendo 16,50m composto por 

alvenaria em blocos de betão rebocado e pintado, com 1,80m de altura e na parte restante o 

muro deverá ser constituído por alvenaria em blocos de betão, com 0,80 m de altura, rebocado 
e pintado e gradeamento com 0,70 m de altura. Execução de pavimento do pátio e fornecimento 

e aplicação de portão com 3,0 m de largura x 1,80m. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 60,00 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor Vítor 

João de Jesus Ferreira, na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o n.º 5214 

e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 6084,  que confronta a Norte com 

Via Pública, a Sul com Vítor João de Jesus Ferreira, a nascente com Via Pública e a 

poente com Via Pública, para o alargamento da Rua Fonte dos Ingleses, que passa a 

integrar o domínio público, obrigando-se a reconstrução do muro, de acordo com o novo 

alinhamento sendo 16,50m composto por alvenaria em blocos de betão rebocado e 

pintado, com 1,80m de altura e na parte restante o muro deverá ser constituído por 

alvenaria em blocos de betão, com 0,80 m de altura, rebocado e pintado e gradeamento 

com 0,70 m de altura. Execução de pavimento do pátio e fornecimento e aplicação de 

portão com 3,0 m de largura x 1,80m, por conta da Câmara, conforme consta da ficha 

anexa (Anexo 7) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e 

pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
9 - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/07 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 

�BENEFICIAÇÃO TRAVESSA DA RUA DOS POÇOS � �  ANÁLISE DE 

PROPOSTAS � ADJUDICAÇÃO 

 
 
1839 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Beneficiação da 

Travessa da Rua dos Poços�, acta e relatório da Comissão de Abertura do Concurso, 

Relatório da Comissão de análise das propostas, propondo a adjudicação ao Consorcio: �Matos 

& Neves, Lda e Pinto & Braz, Lda�, pelo valor de 133.705,00 euros (cento e trinta e três mil, 

setecentos e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 120 

dias. 
 

A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

facto e de direito constantes dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia escrita, 

nos termos do art.º 101º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, delibera adjudicar 

ao Consorcio: �Matos & Neves, Lda e Pinto & Braz, Lda�,, pelo valor de 133.705,00 euros 
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(cento e trinta e três mil, setecentos e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

e prazo de execução de 120 dias, a empreitada de �Beneficiação da Travessa da Rua dos 

Poços�, bem como aprovar a minuta do contrato a realizar com a referida empresa.  

 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa apresentou a seguinte recomendação: 

 

�Pela análise das propostas verifica-se que os preços apresentados pelos concorrentes são 

todos muito inferiores aos propostos pela Câmara. Por isso recomenda-se que o valor dos 

preços unitários seja revisto de molde a acautelar os interesses do Município.� 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira prestou o seguinte esclarecimento: 

 

�Há cerca de ano e meio foram dadas instruções ao técnico que faz os orçamentos para baixar 

em 10% o valor do preço base, mesmo assim tem existido um número bastante elevado de 

concorrentes a concorrer com preços abaixo dos postos a concurso. Baixar mais pode correr-

se o risco de os concursos ficarem desertos ou até nulos.�  

 
 
10 - ALUGUER DE 17 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À EMPRESA 

MUNICIPAL TUMG, EM, PELO PERÍODO DE 365 DIAS 

 

 

1840 - Na sequência das requisições internas com os números 5944 e 5945 e respectiva 
informação, ambas de 05/12/07 da Eng.ª Cristina Silva, Chefe da DATLO, a informar que se 

mantém a necessidade de se contratualizar o aluguer de máquinas de movimentação de terras 

sem operador, por estas serem imprescindíveis ao funcionamento dos serviços camarários, foi 

exarado despacho do Sr. Presidente, de 07/12/2007, a solicitar que o processo fosse analisado e 
submetido a reunião camarária. 
 
Deste facto a própria empresa municipal TUMG, EM informa o município através do ofício 

com registo de entrada 10245 de 26-11-2007. 
 
Face ao supra referido é necessário proceder ao aluguer de 17 máquinas de movimentação 

diversa sem operador, considerando que o contrato de prestação destes serviços celebrado com 

a empresa municipal TUMG, EM cessa no dia 31-12-2007. 
 
Através do ofício com registo de entrada 49/2007 de 02-01-2007, a empresa municipal TUMG, 
EM dá conhecimento à Câmara Municipal de parecer jurídico solicitado por esta ao Sr. Dr. 

Pedro Maia, assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, relativo a 
enquadramento jurídico de algumas relações que se estabelecem ou poderão estabelecer entre o 

Município e a empresa municipal. 
 
Considerando o referido parecer e no que respeita à contratação do serviço de aluguer de 

máquinas movimentação diversas à empresa municipal TUMG, EM poderá aferir-se que: 
 

1. enquadra-se num cenário de �contratação in house�, o qual difere do cenário da 

adjudicação por ajuste directo, dado que neste caso impõe-se � (�) a observância de 
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um procedimento administrativo típico e, nesse âmbito, o cumprimento de exigências 

legais de vária ordem (�)�. 
 

2. No cenário de �contratação in house� � (�) a entidade adjudicante não recorre ao 

mercado, a fim de escolher o operador económico com quem vai contratar. Em vez 

disso, contrata�dentro de casa�, com uma entidade que não actua para o mercado, 

mas para a própria entidade adjudicante (...)�. 
 

3. No que respeita à delimitação do conceito de �Contratação in house�, a jurisprudência 

comunitária tem procurado identificar as condições que permitam afirmar que uma 

entidade se insere na casa de uma outra, para que dessa forma se possa concluir que os 
contratos celebrados entre ambas não têm de seguir qualquer procedimento de 

adjudicação, ou seja, estão fora do âmbito do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de Junho. 
 

4. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tem defendido que existe uma 

relação �in house� quando uma entidade adjudicante exerce sobre organismo dela 

juridicamente distinto um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios 
serviços e esse organismo realiza o essencial da sua actividade com a própria entidade 

adjudicante. 
 

5. No âmbito do parecer é referido que �(�) a aplicação da jurisprudência mais exigente 

sobre o âmbito das relações �in house� só pode conduzir a uma conclusão: a TUMG 

encontra-se numa relação �in house� com o Município da Marinha Grande (�)� e que 

� (�) Uma vez que a TUMG não é um operador económico de mercado, não pode, 

seguramente, dizer-se que, ao contratar sem apelo à concorrência, o Município infringe 

regras que se destinam a proteger a concorrência e o mercado (�)�. 
 

6.  É ainda referido que �(�) As regras da contratação pública não se aplicam às 

relações contratuais que se estabelecem entre municípios e empresas públicas 

municipais, desde que estas realizem o essencial da sua actividade com os municípios. 
(�)� e que � (�) dado que a TUMG é uma empresa pública municipal que realiza o 

essencial da sua actividade com o Município da Marinha Grande, pode dizer-se que, 

para efeitos de aplicação das regras da contratação pública, aquela constitui uma 

estrutura de gestão interna, �in house�, do município (�)�. 
 
Considerando o exposto concluir-se-á que os municípios podem contratualizar a aquisição de 

serviços directamente junto de Empresas Municipais quando estão reunidos cumulativamente 
dois requisitos: 
 
- O Município exerce sobre a empresa municipal o mesmo tipo de controlo que exerce sobre os 

seus serviços. No caso em apreço acresce ainda que o Município da Marinha Grande detém 

100% do Capital Social da TUMG, EM. 
 
- A empresa municipal TUMG, EM realiza a maior parte dos seus serviços com o Município. 
 
Face ao exposto, a contratação pelo município dos serviços da empresa municipal TUMG, EM 

no que respeita ao aluguer de 17 máquinas de movimentação diversas sem operador não carece 

de procedimento de aquisição no âmbito do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, por estarem 

reunidos os requisitos da contratação �in house� pelo que poderá/deverá ser celebrado um 

contrato escrito entre as partes que estipule os direitos e as obrigações das mesmas. 
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Na sequência da informação e das requisições internas supra referidas, foi emitida declaração 

de cabimento desta despesa, pela Divisão Financeira, a informar que no projecto de Orçamento 

para 2008, está inscrita verba na classificação orgânica/económica 0404/020225 no montante 

de 385.661,00 euros, para suportar a referida despesa. 
 
Como resposta a empresa municipal apresentou a proposta n.º 323/ADM/2007 de 17/12/2007, 

(ANEXO I), para a prestação destes serviços, no montante de 288.350,00 euros, a que acrescerá 

IVA à taxa de 21% no valor de 60.553,50 o que perfaz o valor total de 348.903,50 euros. 
 
A Chefe da DATLO no dia 20-12-2007 concordou com a proposta da empresa municipal. 
 
Face exposto e considerando que: 
 
- De acordo com informação dos serviços é necessário proceder à contratação do serviço de 

�aluguer de 17 máquinas de movimentação diversa sem operador�; 
 
- Se pretende que esta contratação seja efectuada pelo período de 365 dias; 
 
- De acordo com parecer jurídico do Dr. Pedro Azevedo Maia esta contratação não se enquadra 

no âmbito do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, assumindo-se como �contratação in house�; 
 
- A presente despesa tem enquadramento orçamental, no projecto de Orçamento para 2008, na 

classificação orgânica/ económica 0404/020225, conforme declaração de cabimento emitida 

pela Divisão Financeira nos termos da alínea c) do n.º 3 do art.º 22 do Decreto-Lei 197/99 de 
8/6; 
 
- De acordo com proposta remetida pela TUMG, EM, a empresa compromete-se a prestar o 
serviço de �aluguer de 17 máquinas de movimentação diversa sem operador, pelo período de 

365 dias� pelo montante de 288.350,00 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%, o que perfaz o 

montante de 348.903,50 euros; 
  
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto Lei 

n.º 197/99 de 8 de Junho autorizar a realização de despesa relativa ao �aluguer de 17 

máquinas de movimentação diversa sem operador pelo período de 365 dias, com início a 2 

de Janeiro de 2008� e, nos termos da alínea q) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º169/99 de 18 

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

adjudicar a contratação destes serviços à empresa municipal TUMG, EM pelo montante 

de 288.350,00 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%, perfazendo o total de 348.903,50 

euros.  

 

A Câmara Municipal delibera ainda não exigir a prestação de caução e aprovar a minuta 

do contrato a celebrar entre as partes (ANEXO II). 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira, que proferiram a seguinte 

declaração: 

 

�Abstivémo-nos porque consideramos que a TUMG se encontra a funcionar ilegalmente e sem 

capacidade de tomar decisões dado que foi extinta por uma deliberação de câmara da actual 
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maioria cuja votação não contou com o voto favorável dos Vereadores do P.S. .Como a actual 

maioria não deu execução à deliberação, os Vereadores do P.S. declinam qualquer 

responsabilidade na assunção dos actos entre a TUMG e a câmara e quaisquer outra 

instituição administrativa ou financeira, nos termos da legislação em vigor (art.º 93º da Lei 

n.º169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro). 

Por esta proposta de deliberação se constata a razão que assistia aos Vereadores do P.S. 

quando aconselharam a câmara a pedir este parecer no seio de uma comissão criada para o 

efeito. Na altura foi alegado pela actual maioria que tudo isto era ilegal e que não poderia ser 

feito, passado poucos meses vêm justamente propor aquilo que na altura defendemos e que não 

foi aceite.�  

    
O Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira esteve ausente durante a discussão e votação 

deste  assunto por se encontrar impedido, nos termos do previsto no art.º 44º, n.º 1, alínea 

a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho 

de Administração da TUMG, E.M.. 

 

 

11 - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÕES DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 

ÁGUA PARA FINS DOMÉSTICOS. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR 

 

 

1841 - Atendendo a que: 
 
Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 100/2007 de 2 de Abril que procedeu à 

alteração do Decreto-Lei n.º195/99, de 8 de Junho, que por sua vez proibia a prestação de 

cauções nos contratos de fornecimento de serviços públicos essenciais e restituição de cauções 

prestadas pelos consumidores; 
 
Em 12 de Julho de 2007 foi tomada a deliberação n.º 527 com o título �Restituição de cauções 

dos contratos de fornecimento de água para fins domésticos�, cujo conteúdo se dá aqui como 
integralmente reproduzido. 
 
Esta deliberação consubstanciava os métodos, prazos e modos de restituição das cauções 

prestadas pelos consumidores e que não foram devolvidas por impossibilidade de identificação 

e localização dos titulares do direito de reembolso. 
 
Com o despacho n.º 18578/2007 do IRAR - Instituto Regulador de Águas Resíduos, publicado 

em 20 de Agosto de 2007, estabeleceram-se os prazos e as condições referentes às listas de 

consumidores de serviço de fornecimento de água a quem a caução não tinha sido restituída. 
 
Ora este despacho contraria aquela deliberação tomada de forma antecipada. 
 
Sendo o IRAR a entidade reguladora do sector das águas, cabe observar e seguir as normas 

enunciadas no referido despacho, dando-se como revogados todos os métodos, condições e 

prazos elencados na deliberação de 12 de Julho de 2007 que contrariem as disposições do 

despacho em causa. 
 
Assim, e no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 64º n.º7 alínea d) da Lei 

169/99 de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 
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Câmara enquanto entidade gestora dos sistemas de distribuição de água do concelho da 

Marinha Grande, delibera, dando cumprimento ao artigo 2.º e 3º do despacho, acima 

identificado: 

 

- adequar a lista, aprovada em reunião de 12 de Julho, ao modelo que consta do 

anexo daquele despacho; 

- aprovar a lista em anexo (Anexo 8), referente às cauções prestadas depois do ano 

de 1993. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO � COMEMORAÇÕES DO 18 

DE JANEIRO DE 2008 





1842 - Presente o pedido de isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro, por parte do 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, para o dia 18, 19 e 20 de Janeiro de 2008, 

por ocasião das comemorações da revolta de 18 de Janeiro de 1934. 
 
Tratando-se de uma efeméride de grande importância para a história do movimento operário 

português, da indústria vidreira e da luta nacional contra o regime de Salazar, e numa 

perspectiva de divulgação e valorização, propõe-se a concessão da isenção das taxas de 

ingresso ao Museu do Vidro no dia 18 de Janeiro de 2007 bem como no fim de semana que lhe 
sucede � 19 e 20 de Janeiro de 2008 - para que seja possível a participação das várias gerações 

de trabalhadores da indústria vidreira, seus familiares e população em geral na actividade 

regular do Museu do Vidro. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo artigo 7, do capitulo II do 

Regulamento de Taxas da Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a isenção 

das taxas de ingresso ao Museu do Vidro, para todos os visitantes, no dia 18, 19 e 20 de 

Janeiro de 2008, como forma de comemoração deste acontecimento. E de incentivo à 

participação das várias gerações de trabalhadores da indústria vidreira, seus familiares e 

população em geral, na actividade regular do Museu do Vidro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - CAMPEONATO DO MUNDO DE ORIENTAÇÃO DE MASTERS  - 2008: ENTRE 

28 DE JUNHO E 05 DE JULHO DE 2008 NA REGIÃO DE LEIRIA, MARINHA 

GRANDE, ALCOBAÇA E NAZARÉ





Presente email enviado pela Federação Portuguesa de Orientação, registado sob o n.º 3116, 

de 12/12/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 9). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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14 � ACTUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO DE TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE E DO REGULAMENTO DE 

TARIFAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE RECOLHA E 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONCELHO DA 

MARINHA GRANDE, TENDO POR REFERÊNCIA O ÍNDICE DE PREÇOS DO 

CONSUMIDOR



 

- Considerando a previsão do Instituto Nacional de Estatística (Índice de Preços do 

Consumidor) para o mês de Novembro de 2007 é de 2,8% (anexo 1); 
 
- Considerando o disposto no artigo 11ºA do Regulamento de tarifas de distribuição de 

água e no artigo 14ºC do Regulamento de tarifas de drenagem de águas residuais e de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos do concelho da Marinha Grande, que 

preceituam que as tarifas devem ser actualizadas em 01 de Janeiro de cada ano tendo 
por referência o Índice de Preços do Consumidor; 

 
- Atendendo a que a informação nº074/PJ de 14 de Novembro de 2007 prevê a 

actualização das tarifas de acordo com o preceituado nos artigos supra citados (anexo 

2); 
 

- Considerando que o despacho do Sr. Presidente 21 de Dezembro de 2007 exarado na 
referida informação, autoriza a actualização das referidas tarifas de acordo com o 

Regulamento; 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da actualização das referidas tarifas em 2,8%. 





15 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e seis de Dezembro de dois mil 
e sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.987.174,33 

(três milhões,  novecentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e quatro euros e trinta e três 

cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 







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. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

3. DIVERSOS 
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4. DIREITOS DE PROSPECÇÃO E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS � 

REQUERIMENTO APRESENTADO POR JOSÉ ALDEIA LAGOA & FILHOS, 

S.A., PROC. MN/PPP/0125 DA DGEG/MINISTÉRIO DA ECONOMIA E 

INOVAÇÃO � EMISSÃO DE PARECER 

 

5. COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DA MARINHA GRANDE. 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE 

CONCEPÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

 

6. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA RUA 4, BLOCO 3, 3ºB, A 

SÍLVIA MARIA SANTOS, POR MOTIVO DE CARÊNCIA ECONÓMICA E 

HABITACIONAL 

 

7. RENOVAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO PARA O 

FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 

 

8. APOIO AO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA � 

REALIZAÇÃO DE FESTA DE NATAL COM IDOSOS 

 

9. 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

10. APOIO AO DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE PARA 

SUPORTE DOS CUSTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA E DE 

FORNECIMENTO DE GÁS PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 

 

11. LEIRIA REGIÃO DIGITAL � PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

COMPARTICIPAÇÃO DA QUOTA PARTE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE 

 

12. LICENÇA CORPORATIVA � PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO PARA O ANO 2007 

 

13. SIGAE � AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA GEOLÓGICA À ESCALA 1/25.000 

� PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A AMLEI E A CÂMARA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE 

 

14. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM A REGIÃO DE 

TURISMO LEIRIA/FÁTIMA � CEDÊNCIA DO POSTO DE TURISMO DA 

PRAIA DA VIEIRA 

 

15. REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA 

 

16. DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO 

ÂMBITO DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

17. QUESTÃO COLOCADA PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO 

PEDROSA 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 27.12.2007 

Acta n.º 30 

 

 19 





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1843 - REQ 2368/06 � PC 876/00 � Presente requerimento de PETROLAGE - 

URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA.,  com sede na Rua S. Pedro de Moel n.º 141, 

1º Esq., Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito na Rua Nova A Firmino Domingues, Boavista, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos de especialidades apresentados. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1844 - REQ 4483/07 � PC 440/06 � Presente requerimento de MARIA FÁTIMA CASTRO 

SILVA SOARES, com residência na Rua da Portela n.º 41, Guarda Nova, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento de um estabelecimento para salão de cabeleireiro, sito 

na Rua S. Pedro de Moel n.º 85, Fracção A, Guarda Nova, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1845 - REQ 4481/07 � PC 439/07 � Presente requerimento de NUNO MIGUEL FREITAS 

MARQUES, com residência na Av. Vítor Gallo n.º 178, 1º, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 
licenciamento de um estabelecimento de bebidas, sito na Av. Vítor Gallo n.º 154, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS LOTEAMENTO 
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1846 - REQ 3934/07 � PC 502/96 � Presente requerimento de JOAQUIM GOMES,  com 
residência em Casal dos Claros, Freguesia de Amor e Concelho de Leiria, solicitando emissão 

de licença especial para conclusão das obras referentes ao processo de loteamento, sito em Rua 
de S. Pedro, Guarda Nova, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir o pedido de emissão de licença especial para conclusão das obras referentes às 

infra-estruturas do loteamento com o alvará n.º 03/98, por se verificar o seu 

enquadramento no disposto no n.º 3 do artigo 88º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho. 

  

Deliberou igualmente informar que a libertação da garantia bancária ficará condicionada 

à verificação, em sede de vistoria a solicitar pelo requerente após conclusão dos trabalhos 

agora requeridos, da boa execução das infra-estruturas do loteamento em causa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - DIVERSOS 

 

 

1847 - REQ 409/07 � PC 122-07 � Presente requerimento de MÁRIO ANTÓNIO 

CONCEIÇÃO SANTOS,  com residência na Rua dos Camarinhos n.º 543, Pernelhas, 

Freguesia de Parceiros e Concelho de Leiria, solicitando a emissão de certidão relativa à 

operação de destaque, em Lameira de Baixo, Freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou aprovar a operação de destaque, dado que 

cumpre com o estipulado nas alíneas a) e b) do n.º 4 do Art.º 6º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, com o seguinte 

condicionalismo:  

  

a) Poderá ser emitida a respectiva certidão, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do Art.º 6º do 

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

condicionando o requerente a inscrever no registo predial, o ónus do não 

fraccionamento das parcelas resultantes do destaque, não sendo permitido efectuar, 

na área correspondente ao prédio originário, novo destaque, nos termos aí referidos, 

por um prazo de 10 anos, contados da data do destaque anterior.  

  

Mais deliberou informar que a proposta de parcela remanescente possui uma capacidade 

de construção bruta de 1.062,18 m2, face a aplicação do índice de construção bruto de 0.6, 

nos termos do n.º 8 do Art.º 5º do PDMMG.  

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

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª. Cidália Ferreira. 





4 - DIREITOS DE PROSPECÇÃO E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS � 

REQUERIMENTO APRESENTADO POR JOSÉ ALDEIA LAGOA & FILHOS, S.A., 
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PROC. MN/PPP/0125 DA DGEG/MINISTÉRIO DA ECONOMIA E INOVAÇÃO � 

EMISSÃO DE PARECER 





1848 -  

1. Presente ofício do Ministério da Economia e da Inovação, Direcção Geral de Energia e 
Geologia, c/ a ref.ª DSMP, entrado nestes serviços c/ o n.º 10 366, em 2007-11-28, 
remetendo o processo em epígrafe, relativo ao requerimento de José Aldeia, Lagoa e 

Filhos, S.A., de 2007-10-02. Presente também informação n.º 12 052/2007, de 11/12, da 

DOPU, s/ o assunto em epígrafe. 
2. Presente também, no mesmo processo, despacho da Chefe da DOPU, propondo que o 

Município se pronuncie desfavoravelmente ao pedido de prospecção e pesquisa, 

apresentado para o �Bloco B�, que se insere no Concelho da Marinha Grande, com 
fundamento nas seguintes conclusões: 

a. Sendo justificável a pretensão da requerente, em termos geológicos, impõem-se 
que seja consultada a Direcção Geral dos Recursos Florestais porque: 

i. O Bloco �B� integra-se, na totalidade no perímetro da Mata Nacional de 
Leiria, gerida pela DGRF; 

ii. O Plano Director Municipal da Marinha Grande, assim o determina; 
iii. Já anteriormente existiu na zona uma concessão de exploração mineral, 

denominada por �saibreira�, devendo portanto esclarecer-se as razões da 

cessação dessa concessão que podem, eventualmente, perdurar até hoje. 
b. A Mata Nacional de Leiria é, segundo o PROF, uma �mata modelo�, faz parte da 

rede regional de corredores ecológicos definida no mesmo e o bloco �B� 

encontra-se ainda em �zona crítica do ponto de vista da protecção florestal�, 
pelo que é crucial manter, tal como está previsto no PMIF, a antiga �saibreira� 
como ponto de água para abastecimento de veículos de combate a incêndio 

florestal. 
c. Faz assim todo o sentido a protecção que é conferida à saibreira em particular e 

às Matas Nacionais, em geral, em sede de PDM, não se prevendo para o bloco 

�B�, qualquer tipo de funcionalidade para além da ambiental e de fruição 

turística e ainda assim, esta última, sujeita a plano de pormenor, evidenciando-se 
desta forma o interesse público da zona. 

d. Os espaços de REN inseridos na área definida por bloco �B�, reforçam os 

pressupostos de C). 
e. O processo não se encontra instruído com todos os elementos legalmente 

exigidos uma vez que da proposta inicial de prospecção e pesquisa, deveriam 
constar, nomeadamente, o �financiamento� e os �comprovativos de que o 

requerente dispõe de idoneidade e capacidade técnica e financeira�, conforme 
as alíneas d) e e) do n.º 1, do art.º 5.º, do Decreto Lei n.º 88/90, de 16/03 o que 

não sucede no processo que nos foi remetido pela DGEG. 
A Câmara Municipal apreciou e delibera por unanimidade, com base na análise patente 

no processo e respectivos parecer e despacho, acima referidos, responder à solicitação da 

Ministério da Economia e da Inovação, Direcção Geral de Energia e Geologia, que, de 

acordo com a conjugação da seguinte legislação: 

1) Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21/07 � Plano Regional de 

Ordenamento Florestal � Centro Litoral - Cartografia; 

2) N.ºs 1, 7 e 9, do art.º 16.º e art.º 15.º, da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 37/95, de 21/04, com a alteração da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 15398, de 30 Dezembro � Plano Director Municipal � Marinha Grande; 
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3) Alíneas de a) a e) do n.º 1, do art.º 5.º, e alínea b), do n.º 2, do art.º 15.º do  

Decreto Lei n.º 88/90, de 16/03 � Sobre a prospecção, pesquisa e exploração 

de recursos geológicos, 

Emitir parecer desfavorável, relativamente ao ofício do Ministério da Economia e da 

Inovação, Direcção Geral de Energia e Geologia, c/ a ref.ª DSMP, entrado nestes serviços 

c/ o n.º 10 366, em 2007-11-28, remetendo o processo em epígrafe, relativo ao 

requerimento de José Aldeia, Lagoa e Filhos, S.A., de 2007-10-02.  

 
5 - COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DA MARINHA GRANDE. CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE CONCEPÇÃO. 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

 

 

1849 - Na sequência da deliberação camarária de 4 de Outubro de 2007, em que foi aberto 

concurso público internacional para trabalhos de concepção, foram publicados anúncios no 

Jornal Oficial da União Europeia e no Diário da República. 
 
Foram, posteriormente, apresentados inúmeros esclarecimentos, a que importou dar resposta. O 

júri é responsável pela prestação de esclarecimentos que sejam solicitados pelos interessados 

(artigo 8º, do Programa de Concurso), tarefa que se revelou mais demorada pelo facto de o júri 

ser composto, maioritariamente, por representantes de entidades externas. 
 
Além disso, alguns dos aspectos analisados importam alterações ao próprio programa de 

concurso, o que determinará a prorrogação correspondente do prazo para apresentação de 

propostas. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e q), 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 os 

artigos 18º, n.º 1, alínea b), e 95º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delibera 

prorrogar o prazo para apresentação de propostas, passando a data limite de recepção 

das propostas para o dia 03 de Março de 2008, às 17:00 horas, de modo a assegurar o 

prazo mínimo legalmente obrigatório.  

 

Mais delibera ratificar os esclarecimentos prestados pelo júri e introduzir as seguintes 

alterações ao programa de concurso: 

 

- os elementos referidos no n.º 2 do artigo 9º, do programa de concurso, bem como 

todos os outros elementos que ilustram o projecto, deverão ser entregues em 

painéis com a dimensão de 110x80 cm, mais 4cm de moldura, na vertical, colado 

em suporte rígido, tipo k-line, de 5 mm de espessura, até ao máximo de 4 painéis. 

 

- a avaliação da capacidade financeira, de todos os concorrentes, pessoas singulares 

e pessoas colectivas, será, exclusivamente, efectuada através de apresentação de 

uma declaração bancária adequada (abonatória), reconhecendo a capacidade 

financeira do concorrente para o cumprimento do contrato, de acordo com a 

alínea a), do n.º 1, do artigo 35º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. Esta 

alteração, por razões de uniformidade no tratamento de todos os interessados, 

implica a substituição do conteúdo do artigo 20º, do programa de concurso.  

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 27.12.2007 

Acta n.º 30 

 

 23 

- aditamento das seguintes peças: levantamento topográfico com o limite de 

intervenção devidamente cotado; planta geral de síntese do Plano de Pormenor da 

Zona Desportiva da Marinha Grande, à escala 1/1000; excertos do estudo 

geotécnico da zona de intervenção.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
6 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA RUA 4, BLOCO 3, 3ºB, A 

SÍLVIA MARIA SANTOS, POR MOTIVO DE CARÊNCIA ECONÓMICA E 

HABITACIONAL 

 

 

1850 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 18/12/2007, referente a pedido de realojamento, efectuado por Sílvia Maria Santos, 

inscrita neste sector desde Novembro de 2005, e residente na Rua Hélder Luciano Roldão, nº 

23 B, Casal dos Ossos - Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à falta de recursos económicos e 

habitacionais da munícipe em questão, delibera atribuir a habitação que se encontra 

vaga, sita na Rua 4, Bloco 3, 3ºB, a Sílvia Maria Santos, com o número de contribuinte 

202766918, pela renda mensal de � 12,09 (doze euros e nove cêntimos), calculada ao 

abrigo do regime de Renda Apoiada, nos termos do Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de Maio, a 

partir de Janeiro de 2008. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO PARA O 

FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 

 

 

1851 - Presente informação nº 148/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 26/12/2007, dando conta que a Câmara Municipal da Marinha Grande é 

proprietária das Piscinas Municipais de Marinha Grande e de Vieira de Leiria e é do seu 

interesse assegurar uma gestão daquelas infra-estruturas que alie o conceito de serviço público 

à eficácia da gestão do dito equipamento, proporcionando uma politica de gestão equilibrada, 
de rigor e controle de qualidade e de despesas, garantindo a efectiva disponibilização da 

mesma à população e assumindo que é esse o principal fundamento para a existência daqueles 

equipamentos. 

Estes espaços municipais têm sido geridos por colectividades do concelho com especial 
apetência para esta área desportiva, através de protocolos de colaboração aprovados em 

reunião de Câmara datada de 14.12.2006 e que foram celebrados com o Desportivo Náutico 

da Marinha Grande e com o Industrial Desportivo Vieirense, para as piscinas, 
respectivamente, da Marinha Grande e da Vieira. 

 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que: 
 
- Os protocolos em vigor determinam, quanto à duração e renovação, o seguinte: 
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Cláusula 31ª 

(da renovação do protocolo) 

 

O presente protocolo é válido por um ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos 

desde que nenhuma das partes o denuncie, com pré-aviso de 60 dias, em carta registada com 

aviso de recepção, podendo o valor referido na cláusula 25ª ser reapreciado à luz de factores 

como o número de utilizadores sem professor e a taxa anual de inflação, ou outros factores 

devidamente fundamentados. 

 
- Nenhuma das partes apresentou intenções de denúncia dos actuais protocolos em vigor; 
 
- Os protocolos têm sido cumpridos integralmente pelas partes; 
 
- Não existe histórico de reclamações de utentes quanto à gestão de tais espaços públicos. 
 

A Câmara Municipal, atentos os considerandos anteriores, delibera, ao abrigo da alínea 

b) do nº4 do artigo 64º da Lei nº167/99, de 18 de Setembro, na nova redacção dada pela 

Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro (que estabelece que compete à Câmara Municipal no 

âmbito do apoio a actividades de interesse municipal: apoiar ou comparticipar pelos 

meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural, desportiva, recreativa ou outra) aceitar a renovação dos protocolos com as 

mesmas entidades, o Desportivo Náutico da Marinha Grande e o Industrial Desportivo 

Vieirense, por se entender que a gestão das piscinas municipais tem decorrido de forma 

tranquila, com total satisfação dos objectivos iniciais, garantindo o conceito de serviço 

público e proporcionando o acesso àquelas infra-estruturas a todos os grupos sociais do 

concelho da Marinha Grande. 

  

Mais se delibera manter o valor mensal do apoio municipal (2.600,00 �) ao Desportivo 

Náutico da Marinha Grande. 

 

Mais se delibera que o valor do apoio financeiro mensal ao IDV passe a ser de 2000,00 

�(contra os anteriores 1.800,00 �), por via do acréscimo de custos relacionado com a 

crescente adesão de utilizadores da piscina sem professor, conforme se comprova com a 

receita arrecadada pelo IDV e remetido nos termos do protocolo à câmara municipal 

durante o ano de 2007. 

 

As verbas previstas neste protocolo constam dos documentos previsionais para o Plano 

Municipal de Actividades de 2008. 

 

De acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do Artº 64º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 
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Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possuem nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - APOIO AO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA � 

REALIZAÇÃO DE FESTA DE NATAL COM IDOSOS 
 

 

1852 - Presente informação n.º 146/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 21/12/2007, dando conta que o Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria 
apresentou a esta autarquia um ofício datado de 13 do corrente mês, relativo a um pedido de 

apoio para a realização da sua festa de Natal, que decorreu no dia 22 de Dezembro naquela 
localidade. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que este evento tem 

merecido o apoio da autarquia nas edições anteriores e que o seu impacto junto da 

população idosa tem sido muito favorável, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do Artº 

64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 1.500 � (mil e quinhentos euros) ao Centro 

Social Paroquial de Vieira de Leiria, contribuinte fiscal nº 501 931 724, com sede no 

Largo da Republica, 2430 795 Vieira de Leiria, para apoiar a realização da Festa de natal 

dos idosos. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na acção 2007 A 42 e pode ser alvo de 

deliberação uma vez que já foram entregues os documentos legalmente exigíveis. 

 

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. 

 

 

9 - 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

1853 - Presente proposta da 22ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, constituída 

pelas seguintes alterações: 
 
19ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 13.144,50 euros nos reforços 

e 13.144,50 euros nas anulações; 
18ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 3.000,00 euros 
nos reforços e 6.610,00 euros nas anulações. 
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19ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 5.434,50 euros nos 
reforços e 0,00 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 22ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, nos termos da alínea d), do n.º 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - APOIO AO DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE PARA 

SUPORTE DOS CUSTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA E DE FORNECIMENTO DE 

GÁS PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NOS MESES DE 

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 

 

 

1854 - Presente informação n.º 145/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação 

e Desporto, datada de 18/12/2007, dando conta que a Câmara Municipal da Marinha Grande é 

proprietária da Piscina Municipal da Marinha Grande e que é do seu interesse assegurar uma 
gestão daquelas infra-estruturas que alie o conceito de serviço público à eficácia da gestão do 

dito equipamento, proporcionando uma política de gestão equilibrada, de rigor e controle de 

qualidade e de despesas, garantindo a efectiva disponibilização da mesma à população e 

assumindo que é esse o principal fundamento para a existência daqueles equipamentos. 

 

Este espaço municipal tem sido gerido pelo Desportivo Náutico da Marinha Grande, 

colectividade do concelho com especial apetência para esta área desportiva, através de 

protocolo de colaboração aprovado em Dezembro de 2006 e que entrou em vigor em 1 Janeiro 

de 2007, tendo o valor do apoio da Câmara diminuído de 5300 � para 2600 � mensais de 

subsídio, cabendo em contrapartida à autarquia o pagamento dos custos de energia eléctrica, 

água e gás, conforme a cláusula 24ª do articulado e que se transcreve: 

 

24ª 

(do pagamento de custos de funcionamento) 

A Câmara Municipal da Marinha Grande assumirá, a título de contrapartida pelos serviços 

de interesse público municipal prestados pelo Desportivo Náutico da Marinha Grande, bem 

como pela adopção de uma política de preços sociais, o pagamento directo das despesas 

correspondentes aos seguintes encargos que resultam do funcionamento regular da 

instalação: energia eléctrica, gás e água, cabendo ao segundo outorgante o desenvolvimento 

de medidas e de procedimentos conducentes à economia de recursos e de custos. 

 

Mais se aprovou nesse protocolo o seguinte: 

30ª 

(do inicio do protocolo) 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data de 1 de Janeiro de 2007, excepto para o 

constante na cláusula 24ª, cujos efeitos apenas se efectuarão no prazo de 60 dias a partir da 
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data de assinatura do protocolo, caso exista a necessidade de operar transferências nos 

contratos de fornecimento. 

 

Mais informa a DASED que, e dado ter sido necessário esse prazo temporal para a 

transferência dos contratos de fornecimento de energia e gás, a autarquia apenas passou a 

assumir esses custos a partir do mês de Março de 2007. 

Presente, em anexo à informação, uma comunicação (entrada 2007/8902) do Desportivo 

Náutico da Marinha Grande datada de 12.10.07 onde este clube vem solicitar que o 

Município comparticipe nessas despesas de funcionamento, juntando facturas e recibos de 

pagamento no valor de 10.172,61 �. 

 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que: 

 

a) muito embora este protocolo, e estas cláusulas 24ª e 30ª, tenham sido negociadas e 

aceites pelo DNMG, que nunca se opôs ao mesmo e que o assinou após a deliberação 

de Câmara, tendo por isso conhecimento das suas implicações; 

b) se confirma que foi o Desportivo Náutico da Marinha Grande a assumir esses custos 

de energia e gás nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, muito embora o apoio 

mensal já estivesse reduzido a 2600 � desde o primeiro mês do ano de 2007; 

c) foram recebidos documentos comprovativos das despesas no valor de 1.889,87 de 

energia eléctrica e de 8.282,74 de Gás, que totalizam 10.172,61 �; 

d) é parecer da DASED de que assiste razão ao DNMG para solicitar ao Município a 

devolução das despesas suportadas com esses fornecimentos em Janeiro e Fevereiro 

de 2007, tendo em conta a apresentação das facturas e recibos de pagamento. 

 

A Câmara Municipal, atentos os considerandos anteriores, delibera comparticipar nas 

despesas que o Desportivo Náutico da Marinha Grande efectuou ao abrigo do protocolo 

enquanto não se operaram as necessárias transferências dos contratos de fornecimento 

de energia e gás, através de uma transferência de 5.400,00 �, relativos à diferença do 

montante do apoio municipal que se operou pela alteração do protocolo com entrada em 

vigor em 1 de Janeiro de 2007. Esta verba de 5.400,00 � será transferida para o 

Desportivo Náutico da Marinha Grande, contribuinte fiscal nº 501089721, com sede na 

Piscina Municipal da Marinha Grande, na Embra, 2430 � 099 Marinha Grande, até ao 

final do mês de Dezembro de 2007. 

  

De acordo com o disposto na alínea a) 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, confirmou-se 

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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11 - LEIRIA REGIÃO DIGITAL � PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

COMPARTICIPAÇÃO DA QUOTA PARTE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE 
 

 

1855 - Presente informação n.º 114SAB/2007 da secção de contabilidade a indicar que na 

sequência de pedidos formulados pela AMLEI, importa proceder ao pagamento da quota parte 

das despesas do Município da Marinha Grande no Projecto Leiria Região Digital, relativas aos 

anos de 2005, 2006 e 2007, conforme ofícios e mapas da AMLEI. 
 
Face ao exposto e considerando a adesão efectuada pelo Município da Marinha Grande 

ao projecto Leiria Região Digital, a Câmara Municipal delibera no uso da competência 

prevista na alínea a) do n.º 4 do art. 64 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, autorizar a transferência do 

montante de 23.231,17 euros, dos quais 12.103,68 euros respeitam as despesas de capital e 

11.127,49 euros a despesas correntes, para a AMLEI - ÁREA METROPOLITANA DE 

LEIRIA, com o n.º de contribuinte 506.936.970. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

12 - LICENÇA CORPORATIVA � PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO PARA O ANO 2007 

 
 
1856 - Presente proposta do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica acerca da 

importância da Licença Corporativa, justificando a necessidade e os compromissos assumidos 

com a AMAE e solicitando a autorização para proceder ao pagamento à entidade. 
 
A Câmara, no uso da competência prevista na alínea a) 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, 

delibera concordando com a proposta apresentada pelo Gabinete de Sistemas de 

Informação Geográfica, pelo que deve ser transferido para a Associação de Municípios da 

Alta Estremadura o montante de 19.204,85�, para comparticipação das despesas com a 

Licença Corporativa relativa ao ano 2007, na parte correspondente ao Município da 

Marinha Grande.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - SIGAE � AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA GEOLÓGICA À ESCALA 1/25.000 � 

PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A AMLEI E A CÂMARA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE 

 

 

1857 - Na sequência de deliberação camarária de 18 de Outubro de 2007, foi aprovada a 
celebração de um protocolo com a AMLEI relativo à aquisição de cartografia geológica à 

escala de 1/25.000 em suporte digital. 
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Face ao exposto, e considerando que o referido protocolo foi assinado pelas partes e que 

esta despesa teve enquadramento orçamental nas classificações orgânica/económica 

0103/08050105, acções do PAM 2007/A/199, tendo sido emitida a proposta de cabimento 

n.º 3459/2007 e o compromisso n.º 2907/2007, a Câmara Municipal delibera no uso da 

competência prevista na alínea a) do n.º 4 do art. 64 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, autorizar a 

transferência do montante de 391,64 euros para a AMLEI � ÁREA METROPOLITANA 

DE LEIRIA, com o n.º de contribuinte 506.936.970. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

14 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM A REGIÃO DE 

TURISMO LEIRIA/FÁTIMA � CEDÊNCIA DO POSTO DE TURISMO DA PRAIA DA 

VIEIRA 
 

 

1858 - Presente Informação da Secção de Património n.º 123/2007 de 15/11/2007, referente a 
celebração de Protocolo de Colaboração, com a Região de Turismo Leiria/Fátima, em que o 

objecto do mesmo é a cedência do edifício do Posto de Turismo da Praia da Vieira ao 

Município da Marinha Grande, mantendo-se as funções afectas ao serviço público que 

actualmente acomodam. 
 
Considerando o exposto na referida informação que faz parte integrante da presente deliberação 

(Anexo 10) e conforme o preceituado na alínea h) do n.º 1 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 

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

Municipal no âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão 

corrente, aceitar doações, legados e heranças a beneficio de inventário; 
 
Considerando o preceituado na alínea g) do n.º1 do art. 28.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 

Setembro, é competência dos órgãos municipais, no domínio do apoio ao desenvolvimento 

local, participar na definição das politicas de turismo que digam respeito ao concelho, 

prosseguidas pelos organismos ou Instituições envolvidas; 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, de acordo com o art. 67.º da Lei n.º 169/99 de 

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

seguinte protocolo, a celebrar com a região de Turismo Leiria/Fátima, respeitante à 

cedência do edifício do Posto de Turismo da Praia da Vieira à Câmara Municipal da 

Marinha Grande: 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 
Entre a Região de Turismo Leiria/Fátima com sede no Jardim Luís de Camões, 2400 � 
Leiria, contribuinte n.º 510.435.840, representada pelo seu Presidente - Luís Miguel Rodrigues 

Sousinha, e a Câmara Municipal da Marinha Grande, com sede na Praça Guilherme Stephens, 

2430 Marinha Grande, contribuinte n.º 505.776.758, representada pelo seu Presidente � Alberto 
Filomeno Esteves Cascalho, é estabelecido o presente Protocolo, que tem por objectivo a 

cedência do edifício do Posto de Turismo da Praia da Vieira ao Município da Marinha Grande, 

mantendo as funções afectas ao serviço público que actualmente acomoda e que se regerá pelas 

cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1ª 

A Região de Turismo Leiria/Fátima cede ao Município da Marinha Grande, a título definitivo e 

de forma gratuita, o edifício do Posto de Turismo da Praia da Vieira, sito na Av. da Boavista, 

2430-688 Vieira de Leiria. 
 

Cláusula 2ª 

A cedência deste edifício por parte da Região de Turismo Leiria/Fátima ao Município da 

Marinha Grande, implica que o mesmo se mantenha afecto ao serviço público de Posto de 

Turismo, podendo, no futuro, vir a ser acordado, entre as partes, a sua eventual alteração, 

devendo a Câmara Municipal da Marinha Grande, disponibilizar um outro espaço alternativo 

considerado adequado para o efeito, sujeito a aprovação da Região de Turismo. 
 

Cláusula 3ª 

A Câmara Municipal da Marinha Grande poderá utilizar o edifício para apoio a outras 

actividades, fora do período de funcionamento do Posto de Turismo, de 1 de Julho a 31 de 

Agosto.  
 

Cláusula 4ª 

A Câmara Municipal da Marinha Grande suportará os custos de consumo energético e água da 

totalidade do edifício. 
 

Cláusula 5ª 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, responsabiliza-se pela totalidade das obras e arranjos 
necessários à manutenção do espaço enquanto funcionar como Posto de Turismo, assim como 

outras que possam contribuir para a dignificação geral do edifício. 
 

Cláusula 6ª 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, ficará igualmente responsável pela manutenção do 

edifício e limpeza da totalidade deste, e espaços envolventes. 

 

Cláusula 7ª 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, não se responsabiliza por danos a equipamentos, no 
interior do Posto, que lhe não sejam directamente imputáveis, ou por actos de vandalismo, furto 

ou roubo, obrigando-se contudo a, caso tal aconteça, participar de imediato quer a Região de 

Turismo, quer aos Órgãos Policiais competentes o sucedido. 
 

Cláusula 8ª 

A instalação e manutenção de equipamento e mobiliário a colocar e /ou alterar no interior do 

edifício para funcionamento do Posto de Turismo será da exclusiva responsabilidade da Região 

de Turismo. 
 

Cláusula 9ª 

A Região de Turismo Leiria/Fátima, obriga-se a manter em funcionamento o Posto de Turismo, 
durante os meses de Julho e Agosto, conforme é habitual, e assume a colocação de pessoal e 

respectivos custos. 
 

Cláusula 10ª 
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A Região de Turismo Leiria/Fátima, obriga-se a fornecer todo o material promocional para 
funcionamento do Posto de Turismo, durante os meses de Julho e Agosto e a suportar os custos 
de telefone/telecomunicações durante esse período. 
 

Cláusula 11ª 

O presente protocolo vigorará a partir da data da sua assinatura. 
 

Cláusula 12ª 

Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente protocolo, deverá constar 

de documento escrito assinado por ambos as partes. 
 
 

Leiria, ____ de ______________de 2007. 
 

Região de Turismo Leiria/Fátima             Câmara Municipal da Marinha Grande 

 

_____________________________              ________________________________ 

 

(Luís Miguel Rodrigues Sousinha)                        (Alberto Filomeno Esteves Cascalho) 
 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande delibera ainda aceitar a cedência gratuita do 

edifício do Posto de Turismo da Praia da Vieira, nas condições exaradas anteriormente, 

de acordo com o preceituado na alínea h) do n.º 1 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

 

Mais delibera, para efeitos de inventariação, atribuir ao edifício do Posto de Turismo  da 

Praia da Vieira, o valor de  9.750,00 �, de acordo com avaliação efectuada ao imóvel pelo 

técnico desta autarquia, Sr. Eng.º Jorge Junqueira.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa, representante do Município na Região de Turismo 

Leiria/Fátima, deu conhecimento do documento apresentado em 19/12/2007, em conferência de 

Imprensa, pelo Presidente daquela Região de Turismo, Dr. Luís Miguel R. Sousinha, cujo 

conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa cópia (Anexo 11).  
 
A Câmara tomou conhecimento, tendo os Srs. Vereadores do P.S. presentes na reunião 

declarado o seguinte: 

 

�Os Vereadores do P.S. lamentam que só agora a Câmara da Marinha Grande tome 

conhecimento de um processo de reestruturação das Regiões de Turismo (e apenas sob a forma 

de uma Conferência de Imprensa) que tem vindo a ser discutida e negociada pela Região de 

Turismo da qual faz parte o Município da Marinha Grande e que nunca em circunstância 

alguma informou o órgão desse facto e nem sequer das propostas e projectos que estavam em 

discussão. 
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Entendemos que isso é mais uma das muitas iniciativas deste executivo de nos manter fora da 

discussão dos problemas do concelho, impedindo-nos de apresentar propostas e sugestões que 

muito úteis poderiam ser à economia do concelho. A solução encontrada não é a que melhor 

serve os interesses  da região, tendo-se perdido uma boa oportunidade de fazer valer a nossa 

voz junto de quem de direito. Embora não tivéssemos sido consultados, desejamos que o 

município desenvolva iniciativas no sentido de preservar e valorizar o potencial turístico do 

nosso concelho, oportunidade essa que, pelo que estamos aqui a ver, já está desperdiçada.� 

 

O Sr. Presidente da Câmara declarou o seguinte: 

 

�Quero registar em acta a minha total surpresa pelas considerações que entendo absurdas 

proferidas pelos Srs. Vereadores do Partido Socialista. O Sr. Vereador responsável pelo 

pelouro do Turismo tem tido o cuidado de trazer informação relativamente ao seu pelouro, 

nomeadamente na reunião de Câmara de 29 de Novembro passado, em que foi agendado no 

ponto 13 a moção apresentada pela Região de Turismo Leiria/Fátima. Será bom recordar que 

o Governo não reconhece as autarquias como interlocutores nesta matéria, pelo que as 

propostas e negociações havidas que conduziram à decisão do Conselho de Ministros relativa 

à reestruturação das Regiões de Turismo nunca foram do conhecimento directo dos 

responsáveis autárquicos. Partilhamos das preocupações dos Srs. Vereadores do Partido 

Socialista relativamente aos malefícios que resultarão para o concelho da Marinha Grande e 

Região de Turismo Leiria/Fátima da eventual aplicação da nova nomenclatura aprovada pelo 

Governo. Por isso, tanto no âmbito da Região Turismo Leiria/Fátima como da AMLEI 

continuaremos empenhados para exigir do Governo o respeito pelos interesses  desta região. 

Atenta a preocupação dos Srs. Vereadores do Partido Socialista, estamos certos que podemos 

contar com o seu total empenhamento nas acções que vierem a tornar-se necessárias  para 

atingir esse objectivo.� 

 

No seguimento da discussão deste assunto o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa 

apresentou o seguinte requerimento, que vai ser respondido nos termos previstos na Lei, e 

cujo teor se passa a reproduzir: 

 

�Requerimento 

 

Requeiro que me sejam prestadas as seguintes informações: 

 

 quantas informações foram produzidas pelo Sr. Vereador do Pelouro do Turismo sobre 

a sua actividade na Região de Turismo, enquanto representante da Câmara Municipal. 

 

 Cópia das actas da região de turismo com a descrição dos assuntos lá discutidos e que 

nunca foram objecto de discussão ou conhecimento da Câmara Municipal da Marinha 

Grande. 

 

27 de Dezembro 2007 

O Vereador  

João Paulo Pedrosa.� 
 

 

16 - DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO 

ÂMBITO DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
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No cumprimento da deliberação camarária de 13/12/2007, foi dado conhecimento a todo o 
executivo da listagem dos processos de obras particulares decididos por despacho do Sr. 
Vereador do Urbanismo, proferido no âmbito da subdelegação de competências, cujo conteúdo 

se dá por integralmente reproduzido e da qual se anexa cópia (Anexo 12). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  
 

 

17 - QUESTÃO COLOCADA PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO PEDROSA 
 

 

O Sr. Vereador alertou para o facto de as lâmpadas de iluminação da Avª Marginal, na Praia da 

Vieira, se encontrarem apagadas, pelo que, se for o caso de estarem fundidas, deverem ser 
substituídas antes da passagem do ano, uma vez que é uma altura em que se verifica muita 

afluência aquele local. 
O Sr. Vereador do pelouro tomou nota do alerta. 

 





APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 
 

 

1859 - 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. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 12,40 

horas. 

 

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

Secção de Expediente Geral, 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 Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


