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da Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

nove de Novembro de dois mil e 

sete.        

 

 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro 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; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 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.  
 
A presente reunião foi interrompida, para almoço, às 13,00 horas tendo sido retomada às 

14,10 horas. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira chegou à reunião, no período da tarde, pelas 15,00 

horas, quando se iniciava a discussão e votação do ponto 18 dos assuntos não incluídos na 

ordem do dia, com a epígrafe: �ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE VEÍCULO PARA O 

SERVIÇO DA CPCJ - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA 

MARINHA GRANDE, OFERTA DA GILSOMA�. 

 
            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. 
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ORDEM DO DIA 

 
 

1. VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

3. 20.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL� � CONCURSO PÚBLICO 

N.º 01/06-DEEM 

 

5. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR QUEDA 

DE RAMO DE UMA ÁRVORE, APRESENTADO POR JOSÉ ANTÓNIO DIAS 

GASPAR. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 

6. CORRECÇÃO DA FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA. PAULO JOSÉ 

SIMÕES SILVA  

 

7. RECLAMAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA. JOSÉ MANUEL DUARTE 

MARTINS 

 

8. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, FIXADO PELO 

MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, 

BLOCO 1, R/C B, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO 

DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

9. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, POR MORTE DA PRIMITIVA 

ARRENDATÁRIA ISILDA PINTO SOARES 

 

10. REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 31/10/2007 COM O 

TÍTULO: �APOIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE DE 

ATLETISMO DA MARINHA GRANDE�. REAPRECIAÇÃO DO ASSUNTO 

COM TOMADA DE NOVA DELIBERAÇÃO. APOIO À ACTIVIDADE 

DESPORTIVA DO CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 

 

11. PEDIDO DO SPORTING CLUBE MARINHENSE DE ALTERAÇÃO DA 

AFECTAÇÃO DE SUBSÍDIO JÁ TRANSFERIDO EM 2006 PARA OBRAS DE 

BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO N.º 1 

 

12. APOIO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE - FEIRA DAS TASQUINHAS 

2007 

 

13. APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E OUTROS 

BENS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO, REFERENTE 

AO PRIMEIRO PERÍODO/TRIMESTRE DO ANO LECTIVO DE 2007/2008 � 
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CERTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE NÃO DIVIDA DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NERY CAPUCHO 

 

14. APOIO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL � APOIO ÀS 

COMEMORAÇÕES DO NATAL DE 2007 

 

15. FESTA DE NATAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA 

GRANDE: PEDIDO DE SUBSÍDIO 

 

16. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE: PEDIDO DE 

SUBSÍDIO 

 

17. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �A ELEVAÇÃO DA MARINHA GRANDE A 

CONCELHO EM 1836�, DE HERMÍNIO DE FREITAS NUNES 

 

18. DOAÇÃO DA PINTURA �S. PEDRO DE MOEL À TARDINHA�, DA 

AUTORIA DO SR. ARTUR FRANCO 

 

19. �JORNADAS DE ECONOMIA DA MARINHA GRANDE� 

 

20. PROPOSTAS OE 2008 � AUTARQUIAS LOCAIS : PROPOSTAS DE 

ALTERAÇÃO APRESENTADAS PELO GRUPO PARLAMENTAR DO PCP 
 

21. RESUMO DE TESOURARIA 
 
 





ASSUNTOS ABORDADOS NO PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 



 
O Sr. Presidente informou sobre os seguintes assuntos: 
 

 Inauguração da FAG amanhã, dia 30/11/2007, às 18,00 horas, e para a qual todos os 

membros do executivo estão convidados; 
 Apresentação de cumprimentos do novo executivo ao Sr. Governador Civil, amanhã, às 

11,00 horas, sendo representado pelo Presidente da Câmara e pelo Sr. Vereador Sérgio 

Moiteiro. 
A única questão que vai ser abordada será o alargamento da Zona Industrial, com o 

pedido para que o Sr. Governador Civil interceda junto do Governo, uma vez que a 
20/07/2007 foi recebido na Câmara um ofício a comunicar que o assunto ia ser presente 

a reunião do Conselho de Ministros, e até à semana passada o assunto continuava 

exactamente na mesma. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa informou que o Secretário de Estado Adjunto e da 
Protecção Civil, Dr. Ascenso Simões, vem hoje à Marinha Grande, na qualidade de dirigente 

partidário, mas vai aproveitar a oportunidade para lhe pedir que interceda junto do titular do 

Governo que detém este dossier (Secretário de Estado do Tesouro e Finanças). 
 

 Reunião do CLAS: hoje há reunião do CLAS � Conselho Local de Acção Social, pelo 

que o Sr. Presidente pediu ao anterior Presidente, Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa, 
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que assegure a reunião, de modo a integrar o novo responsável, Sr. Vereador Sérgio 

Moiteiro. 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que o vai fazer. 
 

 Elaboração do Orçamento : Está ainda em fase de �rascunho�, sendo necessário agora 

efectuar os respectivos ajustes, pelo que só virá à reunião de Câmara do dia 13 de 

Dezembro, ou, se necessário, a reunião extraordinária. 

 

 Dossier �SIMLIS�: o Sr. Presidente informou  que a ETAR Norte está concluída, está 

em testes e é para arrancar em pleno a 1 de Janeiro de 2008. É a chamada �rede em 

alta�, em que o Município da Marinha Grande vai ser integrado, repercutindo-se  esta 
integração nas tarifas, com o consequente impacto social que o seu aumento provocará. 

Sobre este assunto vai ser preparada informação detalhada, para futura reunião de 

Câmara. 

 
O Sr. Presidente disse que a SIMLIS aceitou avaliar os equipamentos que a Câmara 

vai entregar e ao longo do período que dura o contrato de concessão vamos ser 

ressarcidos. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que a SIMLIS aceitou fazer toda a rede 
de saneamento da Passagem e até agora não há sequer um risco, o que significa que se 

perdeu esta possibilidade. Sabemos que o Sr. Barros Duarte tinha uma proposta 
diferente, pelo que gostaríamos de saber qual é e se este executivo mudou de opinião. 
 
O Sr. Presidente e o Sr. Vereador Artur de Oliveira informaram que o que foi aceite 
foi a SIMLIS fazer os projectos do saneamento, não só para a Passagem como para toda 

a Vieira, mas não executar o saneamento. 
 
O Sr. Presidente disse que pensa que aquilo que o Sr. Barros Duarte sempre tentou, 
não tendo uma proposta diferente, foi que a Câmara tirasse a maior vantagem possível, 

com o pagamento dos caudais reais, e não aquele valor que se calculou inicialmente, 

bem como que os nossos equipamentos, que serão entregues à SIMLIS, sejam o mais 

possível valorizados. 
Deste modo referiu que não vê aqui qualquer contradição entre a posição actual e aquilo 

que o Sr. Barros Duarte defendia. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa referiu que aquilo que o Sr. Vereador Artur 
de Oliveira tem dito ao longo destes dois anos não é isso. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira fez um breve historial das negociações havidas com 

a SIMLIS, em que ele participou e o Sr. Barros Duarte . 
Referiu ainda que a SIMLIS tem dificuldades económicas, que se resolverão, segundo 

as Águas de Portugal, com a integração no Baixo Mondego. 
 

 Programa Life +: o Sr. Presidente informou que a Câmara se vai candidatar com o 

�Projecto Lontra�, estando previsto um financiamento de 80% sobre o investimento. O 

projecto está a ser acompanhado pelo Dr.ª Sónia Guerra.  
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DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia vinte e nove de Novembro, 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.�   





1 - VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

 

1653 - REQ 3113/07 � PC 522/07 � Presente requerimento de TORRESTERRA - SOC. 

CONSTRUCAO E IMOBILIARIO, LDA, com sede na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 

Apartado 112, Freguesia e Concelho de Entroncamento, solicitando informação prévia acerca 

da viabilidade de construção de um edifício comercial, sito em Brejieiras, Freguesia e Concelho 

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

  

Informar não ser viável, por ser a mesma passível de indeferimento ao abrigo do n.º 4 do 

artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, por ser a obra susceptível de manifestamente afectar 

a estética da povoação pela sua inadequada inserção na estrutura urbana envolvente, 

nomeadamente por desconformidade com as cérceas dominantes e com a volumetria e 

tipologia das construções envolventes.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1654 - REQ 567/07 � PC 166-07 � Presente requerimento de HENRIQUE COELHO 

SANTOS, com residência no Largo Ilidio de Carvalho n.º 2, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando informação prévia acerca da viabilidade da demolição de um edifício 

existente para construção de um edifício habitacional, comercial e de serviços, sito na Rua 25 

de Abril, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou:  

  

Informar não ser viável, por ser a proposta geradora de um impacto bastante negativo na 

envolvente, ao não respeitar os planos marginais dos edifícios situados nos prédios 

confinantes, sendo portanto passível de indeferimento ao abrigo do n.º 4 do artigo 24º do 

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

177/2001 de 4 de Junho, por ser manifestamente susceptível de afectar a estética do 

conjunto urbano em que se insere, em resultado da desconformidade da volumetria 
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proposta com a envolvente, dado que a mesma não respeita o plano marginal definido 

pelos edifícios confinantes, nomeadamente no que respeita ao da Clinigrande, a Norte. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

1655 - REQ 3480/07 � PC 74/07 � Presente requerimento de ILIDIO SILVA HENRIQUES 

MARTINS, com residência na Rua do Lameiro n.º 18, Casal Galego, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da legalização das 

alterações ao processo inicial da construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua do 

Lameiro, Lameiro, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

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

  

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

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

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

de Setembro; 

  

1.3 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

  

2.  Mais deliberou informar que está  prevista em PPI a beneficiação da Rua do Lameiro 

e, na impossibilidade de disponibilizar indicações sobre a construção do passeio, 

nomeadamente alinhamento e cotas altimétricas, que se consideram essenciais dada a 

relação que se verifica entre o espaço público e o logradouro, fica o requerente 

obrigado ao pagamento de uma comparticipação, passando a responsabilidade pela 

construção do passeio a ser da Câmara, que a assegurará no âmbito da obra de 

beneficiação da rua do Lameiro. 

O valor da comparticipação será calculado em função de estimativa orçamental a 

apresentar pelo requerente, que deverá incluir a demolição do muro existente e a 

construção do passeio e de um muro novo com características semelhantes às do 

existente. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1656 - REQ 3856/07 � PC 204/05 � Presente requerimento de ALBINO ROSARIO CRUZ 

NETO, com residência na Rua dos Francos n.º 64, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento de 

alteração/legalização  de uma moradia e construção de uma garagem, sita na Rua dos Francos 

n.º 64, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1657 - REQ 3954/07 � PC 725/05 � Presente requerimento de GUILHERMINO 

MORGADO SILVA, com residência na Rua N. Sra. Das Dores n.º 3436, Freguesia de 

Boavista e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia, sita na Rua 

da Lagoa n.º 22, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 24/08/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

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

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
 

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

pluviais, relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Emite-
se parecer técnico favorável�. 
 
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. 

 

 

1658 - REQ 1398/00 � PC 336/00 � Presente requerimento de SUSANA FERNANDES 

MARQUES MOUZINHO, com residência na Rua da Ponte n.º 19, Pedreanes, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um edifício habitacional, sito na Rua do Lameiro, Tojeira, Freguesia e Concelho 

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

  

Indeferir ao abrigo das alíneas a) do nº1 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho, por violar o 
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ponto 4 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações 

introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho, por se considerar ser a obra susceptível 

de manifestamente afectar a estética da povoação e a sua adequada inserção no ambiente 

urbano, designadamente em resultado da desconformidade com as cérceas dominantes. 

  

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100º e 101º do C.P.A., sem que a requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações 

às questões que motivam o indeferimento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1659 - REQ 3973/07 � PC 200/07 � Presente requerimento de ARTUR SILVÉRIO SOUSA, 
com residência na Estrada da Maceira n.º 29, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da legalização de um 

estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Estrada da Maceira n.º 29, Picassinos, 

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

  

Indeferir o processo fundamentado na alínea c) do nº1 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 

16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho, 

designadamente por a pretensão ter merecido parecer negativo de entidade consultada, 

cuja decisão é vinculativa para os órgãos municipais. 

  

Mais deliberou informar que em falta se encontravam os seguintes elementos: 

  

- Cálculo da capacidade máxima em função da área destinada a utentes, uma vez que o 

processo fazia referencia a 66 lugares sentados mas não indicava sob que área foi 

efectuado esse cálculo; 

  

- Elementos que permitissem colher junto da Autoridade de Saúde da Marinha Grande, 

parecer que contrariasse o parecer desfavorável anteriormente emitido; 

  

- Elementos que demonstrassem a adequação ao Dec.Lei 163/06 de 08/08. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1660 - REQ 4389/07 � PC 849/01 � Presente requerimento de FRANCISCO DOMINGUES, 
com residência na Rua 4 n.º 48, Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando 

a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da adaptação de uma moradia a 

estabelecimento comercial, sita na Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir o solicitado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1661 - REQ 3905/07 � PC 258/06 � Presente requerimento de ILIDIO TEIXEIRA SILVA, 
com residência na Rua da Azambuja n.º 24, 3º Dto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita no Lote 14, Juncal, Amieirinha, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 26/07/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

e pluviais, relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1662 - REQ 3831/07 � PC 943/01 � Presente requerimento de SUTAFER - 

REPRESENTAÇÕES, LDA, com sede na Zona Industrial n.º 147, Lações de Baixo, Oliveira 

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

de um edifício destinado a comércio, serviços e armazém de acessórios para moldes, sito na 
E.N. 242, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com o seguinte condicionalismo: 

    

1- Apresentar, declaração de responsabilidade por parte do técnico autor do projecto de 

estabilidade sobre a alteração efectuada. 

  

2- Apresentar projecto de segurança. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1663 - REQ 4286/07 � PC 535/07 � Presente requerimento de MARILIA FERREIRA 

SILVA MARTINS, com residência na Rua dos Vidraceiros n.º 19, Lameiro, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 

estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Travessa Vieira de Leiria n.º 5, R/c Esq., 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

a) Projectos de especialidades aplicáveis nos termos do nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 

555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 

de Junho; 
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b) Acta da assembleia de condóminos aprovada por maioria de dois terços do valor 

total do prédio, a autorizar as alterações de fachada pretendidas; 

  

c) Elementos gráficos e escritos que permitam verificarem do cumprimento do DL 

163/06 de 08 de Agosto. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1664 - REQ 3796/07 � PC 124/07 � Presente requerimento de PAULO JORGE OLIVEIRA 

PINTO, com residência na Rua da Covinha n.º 46, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da alteração de uma moradia 

unifamiliar, sita na Rua da Covinha, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos de água, 

esgotos e estabilidade, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º do Dec.-Lei n.º 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1665 - REQ 4461/07 � PC 555/06 � Presente requerimento de MOLIPOREX - MOLDES 

PORT.IMPORT.EXPORT., LDA., com sede na Estrada de Leiria n.º 212, Embra, Freguesia 

e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

alteração e ampliação de um edifício, sito na Estrada de Leiria n.º 212, Embra, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

1.  Apresentação no prazo máximo de 6 meses a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos: 

  

 a) - Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos previstos no nº4, do 

artigo 20º do Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações 

introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho. 

   

2. Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários 

ao bom acabamento da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do 

terreno, em materiais e alinhamentos a definir pelos serviços respectivos da 

Câmara.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1666 - REQ 1215/06 � PC 229/06 � Presente requerimento de VIPEX, COMÉRCIO 

INDÚSTRIA PLÁSTICOS, S.A, com sede em Apartado 319, Pedra de Cima, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

legalização das alterações a uma unidade fabril e alojamento de depósito de combustível, sita 

em Pedra de Cima, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
  
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

1.  Apresentar no prazo máximo de seis meses os seguintes elementos: 

  

1.1 Projectos de especialidades aplicáveis por força do nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 

555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 

de Junho; 

  

1.2 Comprovativo em como o industrial apresentou junto da entidade coordenadora o 

projecto devidamente instruído; 

  

2. Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra, incluindo passeio na totalidade da frente do terreno com a 

via pública, em matérias e alinhamentos a dar pelos serviços desta Câmara Municipal, 

competentes na matéria; 

  

3. Instalação do receptáculo postal, de acordo com a legislação aplicável, 

designadamente o dec.Reg.21/98 de 04/09; 

  

4. Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar a 

deslocação dos serviços de fiscalização à obra para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação deverá ficar registada no livro de obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1667 - REQ 4351/07 � PC 314/07 � Presente requerimento de MANUEL BOIÇA 

CARRAPEIRO, com residência na Rua da Azambuja n.º 30, 3º Dto, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um estabelecimento 

de restauração e bebidas, sita na Av. Vitor Gallo n.º 132, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

a) Projectos de especialidades aplicáveis por força do nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 

555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 

de Junho, 

b) Cópia da acta da assembleia de condóminos a autorizar as alterações de fachada; 

c) Elementos escritos e gráficos que permitam aferir do cumprimento do DL 163/06 

de 08/08. 
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Mais deliberou informar que: 

  

2. A cargo do requerente ficará a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem 

a considerar como necessários ao bom acabamento da obra; 

  

3. Informar o requerente que o funcionamento do estabelecimento deverá cumprir o 

disposto nos artigos 3º e 8º do DL. 292/00 de 14/11, relativamente aos níveis 

sonoros decorrentes da sua laboração. Assim sendo, ao abrigo do nº10 do artigo 5º 

do mesmo DL., a emissão de licença de utilização deverá ser condicionada à 

apresentação de certificado de conformidade acústica, nos termos do nº11 do 

mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1668 - REQ 2419/07 � PC 416/07 � Presente requerimento de SUSANA MARGARIDA 

MATIAS MARRAZES, com residência na Rua Cravos de Abril n.º 25, Casal Galego, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, garagem e muros de vedação, sita em 

Cruzes, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

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

  

1.2 Execuções do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua das 

Figueiras, cujo alinhamento, dimensões e tipo de materiais a aplicar, deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

  

1.4 O muro confinante com a via pública seja executado em alvenaria, devidamente 

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0.80 m, contudo ser 

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

as alíneas a) e b), do n.º 4, da alínea x), do Art.º 3º, do RMEU; 

  

1.5 No muro entre estremas, quando confinante com espaço público, deverá aplicar-se 

a alínea anterior, numa extensão de até 1.5 m, a contar do limite do passeio, não 

podendo exceder, no restante perímetro a altura de 1.8 m;  

  

Mais deliberou informar que aquando do início da construção, após abertura das 

fundações, deverá solicitar-se a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para 
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verificação da implantação. O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível 

para isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1669 - REQ 4360/07 � PC 206/05 � Presente requerimento de NUNES PEREIRA E 

FERREIRA -SOC. CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Quinta de S. António, Lote 4, 

Freguesia de Marrazes e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo 

de licenciamento da construção de bloco habitacional, anexos e muros, sita na Rua 32, Casal 

Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos de redes de água 

e esgotos, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1670 - REQ 3741/07 � PC 495/07 � Presente requerimento de FERNANDO PEDROSA 

FARTO, com residência na Rua Nova de Segodim n.º 80, Freguesia de Monte Real e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento das alterações a uma moradia 

unifamiliar, sita na Rua da Longa n.º 7, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1671 - REQ 3725/07 � PC 595/07 � Presente requerimento de MANUEL FERNANDO 

SIMOES GONCALVES, com residência na Rua da Juventude n.º 3, Fracção A, Picassinos, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de um telheiro e muro, sitos na Rua da Juventude, Picassinos, 

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

  
Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea X) 

do artigo 3º do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, devendo no entanto cumprir os seguintes condicionalismos: 
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- O telheiro pretendido: 

  

   a) Ser amplo e aberto; 

  

   b) O seu pé-direito não exceda, no ponto mais desfavorável, 2.40m;  

  

   c) A cobertura seja executada em telha cerâmica idêntica à da moradia. 

  

- O muro pretendido: 

  

   a) Terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  

  

 b) Não poderá exceder a altura de 1,80 m, contados a partir da cota natural do terreno, 

sendo que, numa extensão de até 1,50 m, a contar do limite do espaço público, não 

poderá exceder a altura de 0,80 m, podendo ser encimado por elementos gradeados com 

a altura máxima de 0,70 m.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1672 - REQ 3714/07 � PC 1087/01 � Presente requerimento de PREDIGRANDE - 

IMÓVEIS, LDA., com sede na Estrada de Leiria n.º 227, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento de alterações de um edifício destinado a armazém, comércio e serviços, sito em 

Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/06/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

e pluviais, relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  
�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1673 - REQ 3333/07 � PC 67/03 � Presente requerimento de AGUBELAS - SOCIEDADE 

DE CONSTRUCOES, S.A., com sede na Rua D. Nuno Rodrigues n.º 21, 2º Esq., Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 
referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita na Urb. Pinhal de 

Leiria, Lote 65, Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2007. 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

pluviais relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  

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. 

 

 

1674 - REQ 3975/07 � PC 313/01 � Presente requerimento de SILVARIS - 

INVESTIMENTOS IMOB.E TURISTICOS, SA, com sede em Campo Grande n.º 152, 4º, 

Lisboa, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes às alterações ao 

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

Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 26/07/2007. 
  
Presente projecto de especialidade relativo à rede predial de esgotos pluviais relativamente ao 
qual incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontra-se apto a merecer 
aprovação�. 
  
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. 

 

 

1675 - REQ 3482/07 � PC 713/06 � Presente requerimento de IRENE DINIS MALTA 

PEREIRA, com residência na Rua de Moçambique n.º 35, Ordem, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, sita na Rua dos 

Eucaliptos, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 31/05/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 
responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º 

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 29.11.2007 

Acta n.º 27 

 

 17 

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. 

 

 

1676 - REQ 3826/07 � PC 696/06 � Presente requerimento de RAUL JORGE ANDRÉ 

SANTOS, com residência na Rua 1º de Maio n.º 36, Freguesia de Moita e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma habitação unifamiliar e muro de vedação, sita 

em Figueira do Gomes, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/06/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

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

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1677 - REQ 3788/07 � PC 121/05 � Presente requerimento de CONSTRUÇÕES FÉLIX E 

BASTOS, LDA, com sede na Rua da Mira, Carvalhal do Meio, Freguesia Rio de Couros e 
Concelho de Ourém, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Urb. das 

Gaeiras, Lote 106, Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/06/2007. 
  
Presente projecto de especialidade relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

declaração de responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do 

art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
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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. 

 

 

1678 - REQ 3794/07 � PC 138/07 � Presente requerimento de NOVA CARVALHEIRO E 

CRUZ, CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Rua do Comércio n.º 25, Freguesia de Carvide 

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

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, anexos e muros de 

vedação, sita na Rua da Escola, Fonte Santa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 23/08/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

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

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1679 - REQ 3885/07 � PC 271/07 � Presente requerimento de ANA ISABEL LAMBELHO 

COSTA, com residência na Rua 25 de Abril n.º 17, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua dos 

Vidreiros, Lote 1, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 06/09/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

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

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1680 - REQ 3481/07 � PC 614/06 � Presente requerimento de MARIA FÁTIMA AFONSO 

OLIVEIRA, com residência na Rua N. Sra. Ajuda n.º 19, Passagem, Freguesia de Vieira de 

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

referentes ao processo de licenciamento da ampliação de uma moradia, sita na Rua N. Sra. 

Ajuda n.º 19, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/07. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem respeitadas as condicionantes à arquitectura 

mencionadas na mesma deliberação.  
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, devidamente instruído com 

declaração de responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do 

art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

pluviais relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1681 - REQ 4265/07 � PC 657/07 � Presente requerimento de ANA LUCIA DOMINGUES 

SILVA, com residência na Rua do Sobreiro n.º 19A, Casal Galego, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia e solicitando 

autorização para ocupação da via pública, sita na Rua do Sobreiro n.º 19A, Casal Galego, 

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

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 6.º, do Decreto � Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 
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Decreto � Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou 

autorização, podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura 

das fachadas, a forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior. 

  

Relativamente à ocupação da via pública e após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

      Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

     

a) A ocupação do espaço público deve exercer-se da forma menos gravosa para o 

trânsito, de acordo com o previsto nos artigo 28.º do RMEU (Regulamento Municipal 

de Edificações Urbanas); 

  

b) Na montagem dos andaimes confinantes com o espaço público seja colocado um 

resguardo que evite a queda de poeiras e outros materiais fora da zona dos mesmos, 

de acordo com o previsto no Artigo 39.º do RMEU (Regulamento Municipal de 

Edificações Urbanas); 

  

c) A marcação da ocupação seja feita pelos Serviços de Fiscalização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1682 - REQ 3938/07 � PC 623/07 � Presente requerimento de MARIA FÁTIMA ANTUNES 

SANTOS, com residência na Rua 31 n.º 23, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita em Lameiro, 

Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras em causa são passíveis de licenciamento, pelo que deve apresentar 

o respectivo processo, devidamente elaborado e instruído, nos termos do disposto no 

Decreto � Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e demais legislação conexa. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1683 - REQ 4103/07 � PC 635/07 � Presente requerimento de JOÃO CÂNDIDO PALMA 

PARREIRA, com residência na Rua Dr. Adolfo Leitão n.º 31, S. Pedro de Moel, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, 

sita na Rua Dr. Adolfo Leitão n.º 31, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 6.º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Decreto-lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 
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podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura das fachadas, a 

forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1684 - REQ 4118/07 � PC 637/07 � Presente requerimento de MARIA CÉU FILIPE SILVA 

FREIRE, com residência na Rua do Pinhal n.º 17, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um muro, sito 

na Rua do Pinhal n.º 17, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2, do artigo 

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

Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4, da 

alínea x), do artigo 3.º, do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 

podendo as mesmas ser realizadas, devendo o muro a executar cumprir os seguintes 

condicionalismos: 

  

a) O muro terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  

 

b) A altura do muro não poderá ser superior a 1,80 m, contado a partir da cota 

natural do terreno, sendo que, numa extensão de até 1.50 m, a contar do limite 

do espaço público, não poderá exceder a altura de 0.80 m, podendo ser 

encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0.70 m.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1685 - REQ 3592/07 � PC 583/07 � Presente requerimento de MARIA SAUDADE ALVES 

FERREIRA CASALEIRO, com residência na Rua da portela n.º 117, Portela, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um muro, sito na Rua da Palmeira, Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea X) 

do artigo 3.º do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, devendo o muro a executar cumprir os seguintes 

condicionalismos: 

  

  a) O muro confinante com a via pública terá de ser executado em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0,80 m, podendo ser 

encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 m. 
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  b) O alinhamento do muro junto á via pública terá de ser definido pelos serviços 

responsáveis desta Câmara. 

   

  c) O muro entre estremas terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e 

pintado, não podendo exceder a altura de 1,80 m, contados a partir da cota natural do 

terreno, sendo que, numa extensão de até 1,5 m a contar do limite do espaço público 

deverá aplicar-se a alínea a). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

 

 
 
A reunião foi interrompida, para almoço, eram 13,00 horas. 
Foi retomada pelas 14,10 horas, a partir do ponto 3 da ordem do dia. 
 
 





 

3 - 20.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007

 

 

1686 - Presente proposta da 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo. 
 
Presente ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro datado de 

7 de Novembro de 2007, recepcionado nesta autarquia com registo de entrada 9725 de 12 de 
Novembro de 2007, que se anexa, no qual é indicado que na sequência da publicação da Lei n.º 

22-A/2007 de 29 de Junho foi aprovado o Código do Imposto Único de Circulação (IUC), o 

que originou a alteração da tipologia das receitas autárquicas.  
 
Esta reforma da tributação automóvel introduziu uma alteração à Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro ao consagrar a abolição do Imposto Municipal de Veículos a partir de 1 de Janeiro de 

2008 e a aprovação do Imposto Único de Circulação.  
 
Face ao exposto é indicado às autarquias locais que procedam a uma Modificação 

Orçamental/Alteração para a criação de uma nova classificação económica da receita no ano de 

2007 tendo em vista a arrecadação da componente de IUC deste mesmo ano, e atendendo ainda 

ao facto da arrecadação desta nova receita resultar de um normativo legal aprovado no corrente 

ano, sendo designada a classificação económica da receita a criar como: 01.02.99-Impostos 
Directos � Outros - Impostos Directos Diversos. 
 
Considerando o exposto, a 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007 é constituída 

pelas seguintes alterações: 
 
1.ª Alteração ao Orçamento da Receita para 2007, no valor de 1.774,50 euros nos reforços e 

1.774,50 euros nas anulações; 
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17ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 151.255,13 euros nos 
reforços e151.255,13 euros nas anulações; 
16ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 21.388,00 euros 
nos reforços e 21.388,00 euros nas anulações. 
17ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 38.002,13 euros 
nos reforços e 12.013,13 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 20ª 

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. 

 

Mais delibera dar conhecimento deste acto ao órgão deliberativo, devendo do mesmo ser 

dado conhecimento na sua próxima sessão. 

 

 
4 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL� � CONCURSO PÚBLICO N.º 01/06-

DEEM





1687 - Presente informação n.º 105SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do 

adjudicatário da obra em epígrafe, TELHABEL, Construções, S.A, a solicitar a substituição das 

importâncias retidas para reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição n.º 1 

a 6 da obra mencionada, na importância de 14.256,91 �, enviando para sua substituição a 

Garantia Bancária n.º 36230488091341 do Banco SANTANDER TOTTA, no valor de 
14.256,91 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida Garantia 

Bancária e restituir as importâncias de 709,93 �, 2.011,69 �, 4.492,15 �, 1.815,47 � e 

5.227,68 �, retidas através das guias n.º 614/1, 751/1, 757/1 e 758/1 de 09-10-2007 e 858/1, 

respectivamente, em nome do adjudicatário TELHABEL, Construções, S.A. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

5 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR QUEDA DE 

RAMO DE UMA ÁRVORE, APRESENTADO POR JOSÉ ANTÓNIO DIAS GASPAR. 

INDEFERIMENTO.  AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 

 

1688 - Presente requerimento apresentado por José António Dias Gaspar, através do qual 

solicita indemnização por danos decorrentes da queda de ramo de uma árvore. 
 
Presente Informação n.º 17/2007/MAC, de 06 de Novembro, na qual se apreciam os factos 

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

extracontratual das pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública 

não deve a Câmara Municipal proceder à indemnização dos danos invocados pelo 

requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 17/2007/MAC, que fica 

anexa (Anexo 1) e se dá por reproduzida, delibera notificar o requerente para audiência 

prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 

Administrativo, para se pronunciar, querendo, no prazo de dez dias úteis, sobre o 

provável indeferimento do pedido apresentado, na medida em que não se encontram 

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

públicas no domínio dos actos de gestão pública, de acordo com o artigo 2º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967 e com o artigo 96º, da Lei n.º 169/99, 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

6 - CORRECÇÃO DA FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA. PAULO JOSÉ SIMÕES 

SILVA 





1689 - Presente: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 5988 (anexo 1), datado de 04 de Julho de 

2007, em nome de Paulo José Simões Silva, residente na Rua Fontainhas n.º 99 � 
Comeira, no qual solicita a correcção da factura de água n.º 7001057537 de 06 de Junho 

de 2007, no valor de 328,28� por considerar o consumo elevado. 
 
 Informação n.º 30/SP dirigida ao Sr. Presidente com o seguinte teor: 

No dia 04 de Junho de 2007 foi lido o contador de água pertencente ao requerente o 

qual registava uma leitura de 1501m3, correspondente a um consumo de 124m3, do qual 
resultou a factura reclamada (anexo 2), conforme histórico de facturação do cliente 

(anexo 3). 
 

No dia 18 de Junho de 2007 o requerente dirigiu-se à SAAS para apresentar este 

requerimento, tendo ficado a partir de então a factura em estado reclamado aguardando 

a resolução desta questão (anexo 4). 
 

No dia 21 de Junho de 2007, foi efectuada uma substituição do contador segundo O.S. 
n.º 69444 (anexo 5), tendo o canalizador Armando Natário constatado que: �Não há 

indícios de rotura. O contador substituído funciona em perfeitas condições.� 
 

Após esta substituição de contador, os consumos registados foram efectivamente mais 
baixos, registando 43m3 em dois meses. 

 
Atendendo mais uma vez, ao histórico deste consumidor, verificamos que houve uma 

refacturação ao escalão de rotura de uma factura de 11 de Dezembro de 2006, no valor 
de 450,27�, conforme despacho do Sr. Presidente exarado na informação n.º18/PJ/AN 

de 19 de Fevereiro de 2007 (anexo 6). 
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Considerando que: 

 De acordo com o n.º 1 do artigo 49º do Regulamento de Distribuição de Água do 

Concelho da Marinha Grande, foi colocado transitoriamente, um contador testemunha, 
de modo a podermos comprovar se efectivamente houve alguma irregularidade no 
funcionamento do contador; 

 Os consumos de água, após substituição do contador registaram uma diminuição no 

consumo de água, verificando-se actualmente uma média de 46m3, contrariamente ao 

período reclamado que era de 124m3; 
 Apesar de não termos elementos que justifiquem que os consumos não foram 

registados, concluímos que os mesmos são anormalmente elevados. 
 

O artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto refere o seguinte: 
�Em casos de paragem ou de funcionamento irregular do contador ou nos períodos em que 

não houve leitura, o consumo é avaliado: 

a) Pelo consumo média apurado entre as duas leituras consideradas válidas; 

b) Pelo consumo de equivalente período do ano anterior quando não existir a 

média referida na alínea a); 

c) Pela média de consumo apurado nas leituras subsequentes à instalação do 

contador na falta dos elementos referidos nas alíneas a) e b).� 

 

 Despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de Setembro de 2007, exarado na informação 

n.º 29/SP, no sentido de se elaborar proposta de apreciação e deliberação da Câmara 

deste caso. 
 

A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 2) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a redução da factura n.º 7001057537 de 

06 de Junho de 2007, no valor de 328,28� para os critérios previstos pela alínea a), do 

artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 

7 - RECLAMAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA. JOSÉ MANUEL DUARTE MARTINS 





1690 - Presente: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 4999 (anexo 1), datado de 04 de Junho de 

2007, em nome de José Manuel Duarte Martins, residente na Rua 1, n.º 21 - Pêro Neto, 

no qual vem solicitar a refacturação da factura de consumo de água n.º 7001049874 
(anexo 2), de 18 de Maio de 2007, no valor de 477,55�, alegando que o agregado 

familiar é composto por apenas duas pessoas e uma vez que possui fossa séptica, se 

tivesse ocorrido algum descuido de alguma torneira que tivesse ficado aberta a fossa 
facilmente enchia, o que não se verificou. 

 
 Informação n.º 33/SP dirigida ao Sr. Presidente, com o seguinte teor: 

No dia 27 de Abril de 2007, o contador de água pertencente ao requerente foi lido, e 

registava a leitura de 1498m3, correspondente ao consumo de 195m3, que originou a 
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factura reclamada no valor de 477,55�, conforme se pode verificar no histórico de 

facturação do requerente (anexo 3). 
 
Fazendo a análise do histórico de consumos deste consumidor, verificamos que 

efectivamente nunca houve registo de um consumo tão elevado como no período de 
facturação agora reclamado para este consumidor, indiciando assim que algo de 

anormal se passou, ou com o contador, ou com o consumo habitual do mesmo. 
 
No dia 06 de Junho de 2007, foi efectuada uma verificação ao funcionamento do 

contador, assim como a possível existência de uma rotura no local de consumo, 

conforme O.S. Ordem Avulso n.º 69232 (anexo 4). O técnico que se deslocou ao local 

concluiu que: �O contador em causa funciona em perfeitas condições. Não há indícios 

de avaria nem se deslumbra qualquer rotura�. 
 
Averiguou-se junto da DIRM, se entre Fevereiro e Abril de 2007, houve alguma rotura 
ou anomalia na zona do local de consumo do requerente, que pudesse ser justificativa 
do aumento do consumo de água, tendo sido constatado que na Rua em questão não se 

verificou qualquer tipo de irregularidade (ver anexo 5, etapa n.º 6 do Elenix). 
 

 O artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto refere o seguinte: 
�Em casos de paragem ou de funcionamento irregular do contador ou nos períodos em 

que não houve leitura, o consumo é avaliado: 

a) Pelo consumo média apurado entre as duas leituras consideradas válidas; 

b) Pelo consumo de equivalente período do ano anterior quando não existir a 

média referida na alínea a); 

c) Pela média de consumo apurado nas leituras subsequentes à instalação do 

contador na falta dos elementos referidos nas alíneas a) e b).� 

 
 Considerando que: 
 

Pelos dados anteriormente enunciados, continuamos a não ter elementos que 

justifiquem que os consumos não foram registados, apesar de concluirmos que os 
mesmos são anormalmente elevados para as características deste consumidor; 
 
A paragem ou o funcionamento irregular do contador só pode ser comprovada através 

de verificação do contador, de acordo com o artigo 49º do Regulamento de Distribuição 

de Água do Concelho da Marinha Grande. 
 
 Despacho do Sr. Vereador, datado de 17 de Outubro de 2007, exarado na informação n.º 

33/SP, no sentido de se elaborar proposta de apreciação e deliberação da Câmara deste 

caso. 
 

A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 3) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a redução da factura n.º 7001049874 de 

18 de Maio de 2007, no valor de 477,55� para os critérios previstos pela alínea a), do 

artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto.



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, FIXADO PELO 

MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, BLOCO 1, 

R/C B, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

 

1691 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED -  
datada de 19/11/2007, referente à necessidade de reajustar o valor da renda, por motivo de 

alteração do rendimento do agregado familiar de Maria Fernanda de Jesus, inquilina deste 
Município. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à alteração do rendimento do 

agregado familiar da inquilina em epígrafe, delibera concordar com a actualização do 

valor da renda para � 51,87 (cinquenta e um euros e oitenta e sete cêntimos); valor este 

calculado ao abrigo do DL n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de 

Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, POR MORTE DA PRIMITIVA 

ARRENDATÁRIA ISILDA PINTO SOARES 

 

 

1692 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 08/11/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à reapreciação do valor da 

renda, por motivo de falecimento da primitiva arrendatária da fracção correspondente ao 4.º 

frente direito do bloco L sito na Avenida da Liberdade. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à redução do rendimento familiar 

delibera no uso de competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro e, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de Maio, 

concordar com a actualização do valor da renda para 11,51� (onze euros e cinquenta e um 

cêntimos). 

 

Mais delibera que o valor anteriormente referido, entre em vigor a partir do próximo mês 

de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 31/10/2007 COM O 

TÍTULO: �APOIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE�. REAPRECIAÇÃO DO ASSUNTO COM TOMADA DE NOVA 

DELIBERAÇÃO. APOIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE DE 

ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 
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1693 - Na reunião da Câmara Municipal de 31/10/2007 foi aprovada em minuta uma 
deliberação com o título: �Apoio à Actividade Desportiva do Clube de Atletismo da Marinha 

Grande�. 
 
A referida deliberação aprovou a atribuição de um subsídio no valor de 3700 � (três mil e 

setecentos euros) ao Clube de Atletismo da Marinha Grande, contribuinte n.º 503 912 530, com 

sede no Estádio Municipal, Apartado 318, 2431 Marinha Grande, para dinamização da 

actividade desportiva de atletismo, sustentando-se, com base na informação dos serviços, que a 

verba encontraria cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/108, 
Financiamento à Actividade Desportiva. 
 
Considerando que: 
 

a) este apoio surge na reavaliação do subsídio já concedido para a época de 2006/2007, em 

função do n.º de atletas participantes nas provas regionais e nacionais, conforme foi 
estipulado em deliberação de Câmara datada de 09/09/2002, com as alterações 

introduzidas na reunião de 26/09/2002; 
b)  com efeito, nessa deliberação, onde foram aprovados os Critérios de Atribuição de 

Apoio à Actividade Desportiva, diz-se expressamente: 
 

�Nas modalidades do Atletismo sempre que se comprove nominalmente através de ofício da 

respectiva Associação de Atletismo de Leiria, a sua participação em mais de 10 competições 

oficiais, o Clube tem um complemento de mais 5�/atleta/mês.� 
 

c) Assim, este apoio deve ser englobado na época 2006/2007, pelo que a verba deve ser 

afecta ao Plano de Actividades de 2006 e não de 2007; 
 
d) A acção do Plano a cabimentar este apoio deverá ser então a 2006 A 77 e não a 2007 A 

108, como foi por lapso referido; 
 

e) A Câmara tomou assim uma deliberação ilegal, devido à incorrecta inscrição 

orçamental que decorreu do lapso anteriormente referido; 
 
f) O referido acto administrativo poderá ser por esta revogado, com fundamento na sua 

invalidade, nos termos do disposto nos artºs 141º, n.º 1; 142º, n.º 1 e 143º, n.º 1, todos 

do Código do Procedimento Administrativo; 
 
A Câmara Municipal delibera revogar aquele acto administrativo, nos termos do disposto 

nos artigos e Código referidos no antecedente parágrafo.  

 

A Câmara voltou a apreciar o assunto, uma vez que foi devidamente inscrita a despesa na 

acção correcta do Plano de Actividades de 2006. 

 

Presente informação n.º 130/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 22/11/2007, dando conta da entrada de um ofício a 21 de Setembro de 

2007 do Clube de Atletismo da Marinha Grande que solicita à autarquia um pedido de 

acréscimo do subsídio já concedido para a época de 2006/2007, em função do nº de atletas 

participantes nas provas oficiais, conforme foi estipulado em deliberação de Câmara datada de 

09/09/2002 com as alterações introduzidas na reunião de 26/09/2002, onde foram aprovados os 

Critérios de Atribuição de Apoio à Actividade Desportiva, onde se diz expressamente: �Nas 
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modalidades do Atletismo sempre que se comprove nominalmente através de ofício da 

respectiva Associação de Atletismo de Leiria, a sua participação em mais de 10 competições 

oficiais, o Clube tem um complemento de mais 5�/atleta/mês.� Pelo exposto se verifica que tem 
de se comprovar, para cada atleta, a sua participação em mais de 10 competições oficiais. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que o Clube de 

Atletismo da Marinha Grande tem vindo a desenvolver um trabalho de desenvolvimento 

desportivo nesta localidade, ao nível da formação na modalidade de atletismo, que tem 

merecido os melhores comentários vindos da associação distrital da modalidade; 

considerando que em função desse trabalho e desse reconhecimento, a Câmara Municipal 

tem vindo continuadamente a apoiar aquele projecto, através do financiamento à 

actividade desportiva que se encontra previsto em Plano de Actividades Municipal; 

considerando que o mesmo Clube identificou em lista que juntou ao ofício, as provas em 

que cada atleta participou, onde é possível aferir do cumprimento da deliberação de 

Câmara, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

no valor de 3700 � (três mil e setecentos euros) ao Clube de Atletismo da Marinha 

Grande, contribuinte n.º 503 912 530, com sede no Estádio Municipal, Apartado 318, 2431 

Marinha Grande para dinamização da actividade desportiva de atletismo. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2006/A/77, 

Financiamento à Actividade Desportiva. 

 

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 aprovada por unanimidade. 

 

 

11 - PEDIDO DO SPORTING CLUBE MARINHENSE DE ALTERAÇÃO DA 

AFECTAÇÃO DE SUBSÍDIO JÁ TRANSFERIDO EM 2006 PARA OBRAS DE 

BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO N.º 1 

 

 

1694 - Na reunião da Câmara Municipal de 14/11/2006 foi aprovada em minuta uma 

deliberação com o título: �Apoio a investimento ao Sporting Clube Marinhense � obras no 

pavilhão da Embra�. 
 
A referida deliberação, considerando que as obras previstas eram destinadas à ampliação e 

modernização das suas instalações desportivas, no sentido de proteger a saúde dos seus atletas e 

praticantes, e considerando que o Clube estava a dinamizar actividades no sentido de atrair a 
população para fruírem de tais instalações, deliberou, ao abrigo da 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, atribuir um subsídio de 10.000,00 � (dez mil euros) ao Sporting Clube Marinhense 

com sede na Estrada de Leiria, 111, 2430 403 Marinha Grande, para apoiar as obras diversas no 
seu pavilhão desportivo nº1, nomeadamente a substituição do telhado, verba já transferida do 

Orçamento Municipal de 2006. 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 29.11.2007 

Acta n.º 27 

 

 30 

Considerando o exposto pelo Sporting Clube Marinhense no seu oficio datado de 18 de 

Outubro de 2007 (registo de entrada n.º 9037) e que se anexa (Anexo 4), e considerando 

que a substituição da cobertura não se veio a concretizar por falta de capacidade do clube 

em suportar a restante verba necessária; considerando que essa verba não foi aplicada em 

qualquer outro fim, conforme se comprova no extracto bancário apresentado, a Câmara 

Municipal delibera, ao abrigo da 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, autorizar a 

desafectação da verba inicialmente cedida para a substituição do telhado do pavilhão n.º 

1, para que a mesma possa ser aplicada na substituição do pavimento do pavilhão 

desportivo n.º 2.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
12 - APOIO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE - FEIRA DAS TASQUINHAS 

2007 

 

 

1695 - Presente informação n.º 122/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 05/11/2007, dando conta que o Clube Desportivo Moitense tem vindo a 
desenvolver um trabalho de desenvolvimento social na freguesia da Moita, com actividades a 
nível desportivo, como o futebol, a patinagem e também no Kempo, mas igualmente na área 

social e recreativa. 
 
Mais se informa que o Clube Desportivo Moitense apresentou a esta autarquia um ofício 

entrado a 23 de Outubro de 2007 com um pedido de apoio para a realização das Tasquinhas de 

2007, iniciativa com custos estimados em 3.500,00 �.  
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a qualidade do trabalho que vem 

sendo desenvolvido pelo Clube na dinamização da participação social da população da 

freguesia da Moita, considerando que este projecto vai na sua terceira edição e tem 

apresentado grande sucesso, já que é uma iniciativa onde colaboram todos os parceiros da 

comunidade, desde o clube promotor à associação de pais, à associação de solidariedade s. 

silvestre, considerando que nos anos anteriores a autarquia não teve oportunidade de 

apoiar financeiramente a iniciativa; delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º 

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

Janeiro, aprovar um subsídio no valor de 2.000 � (dois mil euros), ao Clube Desportivo 

Moitense, contribuinte n.º 501216049, com sede na Rua 1º de Dezembro, 30, 2445 � 580 

Moita, para apoiar os custos com as animações culturais previstas para suporte à Feira 

das Tasquinhas. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/95. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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13 - APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E DE CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS 

PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO, REFERENTE AO PRIMEIRO 

PERÍODO/TRIMESTRE DO ANO LECTIVO DE 2007/2008 � CERTIFICAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE NÃO DIVIDA DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS NERY CAPUCHO 

 

 

1696 - Foi presente em reunião de Câmara de 15.11.07 a informação n.º 129/PG/2007 do Chefe 

de Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, datada de 12/11/2007, dando conta que no 
articulado da Lei 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de transferência de 

atribuições e competências para as autarquias locais, nomeadamente no artigo 19º, consta, entre 

outras, a competência da Câmara Municipal de realizar investimentos nos seguintes domínios: 
 
* Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar 
(alínea a) do n.º 1); 
* Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos das escolas do ensino básico 

(alínea b) do n.º 1). 
 
Para além destas competências, o diploma prevê que os órgãos autárquicos apoiem o 

desenvolvimento de actividades complementar de acção educativa na educação pré-escolar e no 
ensino básico (alínea e) do n.º 3). 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que os 

estabelecimentos de ensino estão agora reunidos em estruturas dotadas de autonomia 

para a sua gestão, os agrupamentos de escolas, considerando que os montantes foram 

definidos em função de elementos quantitativos de alunos e salas em funcionamento em 

cada agrupamento no ano lectivo 2007/2008, deliberou, ao abrigo da alínea l) do n.º 1, e 

alíneas a) e e) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em 

anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar os subsídios constantes no mapa 

seguinte, destinado a comparticipar nas despesas de aquisição de material didáctico, de 

recreio e de consumíveis e outros bens para o funcionamento das Escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e Jardins-de-infância do concelho, referentes ao primeiro período/trimestre 

do ano lectivo de 2007/2008. 

 

Valores dos subsídios 

 
 

 

 

Estabelecimen

tos 

Agrupamento de 

Escolas Guilherme 

Stephens 

Contribuinte n.º 

600 076 768 

Agrupamento de 

Escolas Nery 

Capucho 

Contribuinte n.º 

600 075 761 

Agrupamento de 

Escolas de Vieira 

de Leiria 

 Contribuinte n.º 

600 076 270 

Acção do Plano de 

Actividades 

Municipal em 2007 

Educação Pré-escolar 

VALOR 2007 4.802,00 � 2.052,00 � 1.416,00 � Total 8.270,00� 

Acção 06/A/2007 

1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2007 4.282,50 � 4.335,00 � 1.627,50� Total 10.245,00 � 

Acção 07/A/2007 

Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico 

TOTAL 9.084,50 � 6.387,00 � 3.043,50� 18.515,00 � 
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2007   

 

 

1. Subsídio no valor de 9.084,50 � (nove mil oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos) 

ao Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens�, com sede na Rua Prof. Bento de Jesus 

Caraça, Apartado 63, 2430-901 Marinha Grande, n.º fiscal 600 076 768; 

 

2. Subsídio no valor de 6.387,00 � (seis mil trezentos e oitenta e sete euros) ao 

Agrupamento de Escolas Nery Capucho�, com sede na Rua Fernando Pessoa, Apartado 

305, 2431-901 Marinha Grande, n.º fiscal 600 075 761; 

 

3. Subsídio no valor de 3.043,50 � (três mil, quarenta e três euros e cinquenta cêntimos) ao 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria�, com sede na Rua D. António Luís Pereira 

Coutinho, Apartado 6, 2431 909 Vieira de Leiria, n.º fiscal 600 076 270. 

 

Aquando da deliberação tomada, informaram os serviços proponentes que as entidades 

acima mencionadas estavam em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez que 

possuíam naquela 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. 

 

Verificada em detalhe a declaração da segurança social emitida por via electrónica para o 

Agrupamento de Escolas Nery Capucho, colocaram-se algumas dúvidas sobre a validade 

da mesma declaração, provocadas por eventuais anormalidades no funcionamento do 

sistema informático on-line (Segurança Social Directa) daquela instituição. 

 

Obtida posteriormente a declaração com todos os elementos legalmente exigíveis, que se 

anexa, dá-se conhecimento à Câmara de que foram assim cumpridos todos os normativos 

legais para a atribuição dos apoios acima mencionados. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

14 - APOIO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL � APOIO ÀS 

COMEMORAÇÕES DO NATAL DE 2007 

 

 

1697 - Presente informação n.º 131/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 22/11/2007, dando conta que a Casa do Pessoal da Câmara Municipal da 

Marinha Grande apresentou a esta autarquia um ofício datado de 30 de Outubro último, relativo 

a um pedido de apoio para a realização de diversas acções comemorativas desta época festiva 

com os seus associados, os funcionários da autarquia, entre as quais se incluem um jantar de 

natal e a distribuição de cabazes de natal, com custos estimados na ordem dos 18.350,00 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que as actividades 

previstas possuem enorme tradição nesta época festiva junto dos funcionários, delibera, 

ao abrigo da alínea p) do n.º 1 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, atribuir um subsídio no valor 

de 16.000 � (dezasseis mil euros) à Casa do Pessoal da Câmara Municipal da Marinha 

Grande, contribuinte fiscal n.º 504 190 466, com sede na Rua do Matadouro, s/n, 2430 257 
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Marinha Grande, para apoiar a realização do jantar de natal e a distribuição de cabazes 

de natal. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na acção 2007 A 184. 

 

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. 
 

 

15 - FESTA DE NATAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA 

GRANDE: PEDIDO DE SUBSÍDIO 

 

 

1698 - Presente ofício da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, datado de 

12/11/2007, com registo de entrada n.º 9748, a solicitar a atribuição de um subsídio, para fazer 

face às despesas inerentes à aquisição de pequenas lembranças, a oferecer aos utentes da 

Instituição, aquando da realização da Festa de Natal. 
 
Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , datada de 
15/11/07, a propor a atribuição de um subsídio à referida instituição, no valor de 2 904,00�. 
 
Considerando que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia é uma instituição privada de 

solidariedade social que tem como objectivo satisfazer carências sociais, tanto no campo da 

chamada segurança social, como nos sectores da saúde e da educação; 
 
Considerando que a referida Instituição, prossegue fins de inegável interesse público, junto das 

populações do Município, nas áreas apontadas;  

 

A Câmara delibera no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da 

Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, atribuir à referida Instituição, com o número de contribuinte 500 892 113, um 

subsídio no valor de 2 904,00� (dois mil novecentos e quatro euros), a retirar da rubrica 

A/43 do Plano de Actividades Municipais de 2007. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE: PEDIDO DE 

SUBSÍDIO 
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1699 - Presente ofício da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, datado de 

12/11/2007, com registo de entrada n.º 9749, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer 

face às despesas inerentes com a aquisição de fraldas para os utentes carenciados da referida 

Instituição. 
 
Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , datada de 
15/11/07, a propor a atribuição de um subsídio no valor de 7500,00�, à referida instituição. 
 
Considerando que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia é uma instituição privada de 

solidariedade social que tem como objectivo satisfazer carências sociais, tanto no campo da 

chamada segurança social, como nos sectores da saúde e da educação; 
 
Considerando que a referida Instituição, prossegue fins de inegável interesse público, junto das 

populações do Município, nas áreas apontadas;  
 

A Câmara delibera no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da 

Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, atribuir à referida Instituição, com o número de contribuinte 500 892 113, um 

subsídio no valor de 7.500,00� (sete mil e quinhentos euros), a retirar da rubrica A/43 do 

Plano de Actividades Municipais de 2007. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

17 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �A ELEVAÇÃO DA MARINHA GRANDE A 

CONCELHO EM 1836�, DE HERMÍNIO DE FREITAS NUNES 





1700 - Presente carta com registo de entrada n.º 9.603, de 07.11.2007, apresentada por 

Hermínio de Freitas Nunes, através da qual solicita o apoio da autarquia à edição do seu último 

livro, intitulado �A elevação da Marinha Grande a concelho em 1836�.  
 
Presente Informação Interna n.º 11/2007, de 07.11.2007, do Sector de Bibliotecas da Divisão da 

Cultura e Património Histórico, propondo o apoio à edição do referido livro, através da 

aquisição de 50 exemplares, considerando o contributo dado pela obra ao estudo do nosso 

concelho e como forma de apoiar e incentivar a actividade editorial de autores marinhenses.  
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, do art.º 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, e de acordo com a 

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho, adquirir 50 exemplares do 

livro �A elevação da Marinha Grande a concelho em 1836�, de Hermínio de Freitas 

Nunes, à Pedroso & Gonçalves, Lda., Marinha Grande, NIF. 500 214 255, ao preço 

unitário de 15,00 �, num total de 750,00 � (IVA incl. à taxa de 5%). 
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Dos livros a adquirir, dois exemplares deverão integrar o fundo documental da Biblioteca 

Municipal e os restantes exemplares deverão dar entrada no acervo bibliográfico da 

CMMG destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2007/A/76. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - DOAÇÃO DA PINTURA �S. PEDRO DE MOEL À TARDINHA�, DA AUTORIA 

DO SR. ARTUR FRANCO 

 

 

1701 - Presente carta do Sr. Artur Franco, com registo de entrada n.º 9767, de 12/11/2007, 

agradecendo o espaço cedido pela Câmara Municipal no Centro Azul, em S. Pedro de Moel, no 

passado mês de Agosto, para a realização de uma exposição das sua obras. 
 
Mais comunica o artista que, como testemunho da sua passagem por S. Pedro de Moel, fez 
algumas pinturas sobre o lugar, entre as quais se encontra o quadro �S. Pedro de Moel à 

tardinha�, que se propõe oferecer a esta Câmara Municipal. 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea h), n.º 1, do art.º 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, delibera aceitar a doação do quadro �S. Pedro de Moel à tardinha�, da autoria 

do Sr. Artur Franco, cujo valor se estima em 350 � (trezentos e cinquenta euros), 

destinado a integrar o património municipal, manifestando ao artista o seu 

agradecimento. 

 

Mais delibera remeter o processo à Secção de Património para o respectivo registo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - �JORNADAS DE ECONOMIA DA MARINHA GRANDE� 

 

 

1702- Tendo-se constatado a necessidade de precisar melhor a deliberação de Câmara de 18 de 

Outubro de 2007, a propósito da realização das Jornadas de Economia da Marinha Grande, é 

proposta a seguinte alteração: 
 

 �Jornadas de Economia da Marinha Grande 

 

Têm vindo a ser desenvolvidas algumas acções, de acordo com instruções do Sr. 

Presidente, com vista à promoção e realização de um conjunto de seminários temáticos, 

complementares, com o objectivo de, em última análise, permitirem definir, ouvindo e 

envolvendo os diversos actores locais, como são as empresas, as associações culturais e 

desportivas, as instituições sociais, as autarquias, etc. uma orientação com carácter 

estratégico para o Concelho. 
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Pretende-se que todos estes representantes da sociedade marinhense participem 

activamente na procura de soluções e de ideias que permitam constituir, deste modo, um 

instrumento que consideramos poder ser essencial, para a definição de uma orientação 

comummente assumida, do que pode vir a ser o futuro próximo da Marinha Grande. 

 

Pretende-se ainda, com a realização do último seminário proceder à edição de uma 

publicação que deverá reunir toda a informação e conclusões obtidas no decorrer dos 

trabalhos, deixando assim, para memória futura, um registo daquilo que são as preocupações 

vividas hoje e o que se entende, à luz dos problemas e perspectivas do momento, ser o melhor 

caminho a trilhar por uma terra desde sempre caracterizada pelo espírito empreendedor e 

determinado das suas gentes. 

 

Estes seminários, deverão decorrer já a partir do próximo mês de Novembro, ao ritmo 

de um seminário por mês, até Março de 2008. 

 

Dada a complexidade e especificidade de que este evento se deverá revestir, entendeu-

se ser adequado solicitar a colaboração na preparação e acompanhamento destes seminários, 

de entidades externas que, na Marinha Grande, detém já um capital de competências 

acumulado na realização de eventos similares, alguns deles com carácter internacional. 

 

Estima-se que os custos decorrentes de contratações externas, possam atingir cerca de 

16.500 euros acrescidos de IVA á taxa de 21%, cuja parte correspondente ao corrente ano 

estará prevista na acção 2007/A/104 do Plano de Actividades devendo o montante restante dos 

custos estar também previsto no Plano de Actividades para 2008.� 

 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise da informação do GRIC e 

identificando-se plenamente com a proposta apresentada e com os pressupostos que a 

fundamentam, ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 2 alíneas l) da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera promover a realização de um conjunto de seminários a designar por �Jornadas 

de Economia da Marinha Grande�, cujos custos globais se estimam em 16.500� acrescidos 

de IVA à taxa de 21%, resultantes da contratação de serviços externos. 

 

Este conjunto de seminários deverá culminar com a edição e lançamento de uma 

publicação da qual deverá constar a informação e conclusões alcançadas, tendo em vista a 

adopção de uma orientação estratégica comummente assumida por todos os actores locais 

para o futuro do Município da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação produz efeitos desde o dia 18 de Outubro de 2007, de acordo com o art.º 

128, n.º 2 alínea a) do CPA. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - PROPOSTAS OE 2008 � AUTARQUIAS LOCAIS : PROPOSTAS DE 

ALTERAÇÃO APRESENTADAS PELO GRUPO PARLAMENTAR DO PCP  





Presente email enviado pelo Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP - Augusto 

Flor, registado sob o n.º 2916, de 16/11/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, 
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cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 5). 

 

A Câmara tomou conhecimento.





21 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

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

3.456.762,64 � (três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e 

dois euros e sessenta e quatro 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 DE CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

3. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITAS GRATUITAS AO MUSEU DO 

VIDRO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2007 

 

4. PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE ENTRADA GRATUITA NO MUSEU DO 

VIDRO A TODOS AQUELES QUE APRESENTEM O BILHETE DE 

ENTRADA NA FEIRA DA NACIONAL DE ARTESANATO E 

GASTRONOMIA DA MARINHA GRANDE 

 

5. REFORÇO ORÇAMENTAL E ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE 

QUILÓMETROS NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG 

PARA 2007 � TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS DE INTERESSE 

MUNICIPAL 

 

6. SÃO SILVESTRE � ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA 

MOITA: PEDIDO DE SUBSÍDIO 

 

7. PEDIDO DE CERTIDÃO DE LIGAÇÃO DE EFLUENTES AO COLECTOR 

DOMÉSTICO  PÚBLICO 

 

8. �EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DE CASAL 

D�ANJA� � C. LIMITADO 01/99� �  DIRM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 
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9. �AMPLIAÇÃO E FECHO DE MALHA DE REDE DE ÁGUAS NA RUA G E H 

DOS TALHÕES� � AJUSTE DIRECTO 06/02 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

10. �BENEFICIAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO CONCELHO � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 16/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 
11. �BENEFICIAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO CONCELHO� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 16/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

12. �BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VARZEA � � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

13. � BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VARZEA � � 

CONCURSO PÚBLICO  N.º 09/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

14. URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE. MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS 

PRAZOS CONTRATUAIS. DELIBERAÇÃO FINAL 
 

15. MOÇÃO APRESENTADA PELA COMISSÃO REGIONAL DA RTL/F � 

REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA 
 

16. SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DE TEATRO DO SPORT IMPÉRIO 

MARINHENSE � REVISTA POPULAR 
 

17. APROVAÇÃO DO APOIO ÀS EDIÇÕES DE FAUNA E FLORA � RIBEIRO DE 

SÃO PEDRO DE MOEL 

 

18. ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE VEÍCULO PARA O SERVIÇO DA CPCJ - 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MARINHA 

GRANDE, OFERTA DA GILSOMA 
 
19. REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � 1ª FASE. CEDÊNCIA PARA O 

DOMÍNIO PÚBLICO 

 

20. RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA 

EXPROPRIAÇÃO DE UM PRÉDIO RÚSTICO NECESSÁRIO PARA A 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO  DO VALE DO 

RIBEIRO � 1ª FASE. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO 

PRIVADO. 

 

21. SUBSÍDIO AO PLANO DE ACTIVIDADES DA LIGA PORTUGUESA 

CONTRA O CANCRO - NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO 
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22. CRIAÇÃO DE NOVAS SEPULTURAS TEMPORÁRIAS NO CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 
23. PEDIDO DE CEDÊNCIA DO TEATRO STEPHENS PARA A REALIZAÇÃO 

DA �FESTA DE NATAL� DA EMPRESA BA � VIDRO, S.A. 

 

24. QUESTÕES ABORDADAS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO 

PEDROSA 

 
 





 

1 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

1703 - REQ 3040/07 � PC 25/04 � Presente requerimento de JOÃO REIS NOVO,  com 
residência na Rua de Leiria n.º 51, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

apresentando elementos em falta relativamente ao processo de licenciamento da alteração e 

ampliação de um estabelecimento comercial, sito na Rua de Leiria n.º 51, Embra, Freguesia e 

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

  

Deferir, com o seguinte condicionalismo: 

    

Apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, o projecto de 

estabilidade, nos termos do n.º 4 do Art. 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1704 - REQ 4216/07 � PC 786/05 � Presente requerimento de LUIS MIGUEL 

BETTENCOURT FREITAS MORNA,  com residência na Av. Adelino Amaro da Costa, 

Lote 21, Bloco C, 5.º A, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das 

alterações ao processo de licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia, sita na Rua 

Adolfo Leitão, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1705 - REQ 2454/07 � PC 233/06 � Presente requerimento de MARCO JOEL LINO 

GASPAR,  com residência na Casa da Guarda, Casal da Lebre, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
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processo de licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita na Rua do Vale, Pero 

Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 25/01/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

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

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1706 - REQ 2594/07 � PC 506/06 � Presente requerimento de CARLOS SOUSA JORGE,  
com residência na Rua do Rego n.º 2, Rego da Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 
licenciamento da construção de uma moradia, sita em Rego da Garcia, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 14/06/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

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

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

Mais delibera informar o requerente de que deverá, durante a execução da obra, solicitar 

na Secção de Águas desta Câmara Municipal, a execução dos ramais de abastecimento de 

água e drenagem de águas residuais domésticas. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1707 - REQ 3867/07 � PC 261/02 � Presente requerimento de AMOROBRAS - 

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA,  com sede na Rua da Agroeira n.º 85, Amieira, Freguesia e 

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

alterações à arquitectura referentes ao processo de licenciamento da construção de um bloco 

habitacional, garagens e muros, sito em Lameiro da Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente projecto de alterações a arquitectura o qual incide informação técnica que a seguir se 
transcreve: �as alterações em aprovação resultam de ajustes interiores que não representam 

qualquer inconveniente do ponto de vista técnico.� 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

pluviais relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1708 - REQ 2979/07 � PC 368/06 � Presente requerimento de FIEL AUTORA 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA,  com sede em Apartado 674, Freguesia e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades e projecto de 

infra-estruturas referentes ao processo de licenciamento da construção de um bloco 

habitacional, anexos e muros, sito na Rua da Industria/Rua do Pinhal, Casal dos Lobos, 
Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 08/02/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

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

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

pluviais relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 
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Mais deliberou informar que quanto ás infra-estruturas de redes viárias, a Câmara  

defere o projecto apresentado, pelo que deverá prestar caução nos termos do artigo 54º do 

decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo decreto-lei n.º117/01, de 

04 de Junho, tendo em conta que o orçamento apresentado para a requalificação do 

arruamento e reposição de pavimento (infra-estruturas viárias) é de 15.119,00� (quinze 

mil, cento e dezanove euros). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1709 - REQ 4448/07 � PC 680/07 � Presente requerimento de PAVIVILA - 

CONSTRUÇÕES, LDA,  com sede em Apartado 311, Lameira, Fátima, solicitando a 

aprovação do processo de licenciamento da construção de uma habitação unifamiliar e muros 

de vedação e dos projectos das especialidades, sita em Gaeiras, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura relativo ao qual incide a formação técnica que a seguir se 
transcreve � Encontra-se apto a merecer aprovação�. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, devidamente instruído com 

declaração de responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do 

art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

pluviais relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1710 - REQ 4508/07 � PC 685/07 � Presente requerimento de MARIA SANTOS,  com 
residência na Rua 1º de Janeiro n.º 9, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação do processo de licenciamento da alteração e ampliação de uma 

moradia, sita na Rua 1º de Janeiro n.º 9, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do Art.º 20º do 

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

04/06;  
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1.2 A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

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

Abril;  

  

1.3 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O registo 

dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na futura 

concessão da respectiva licença de utilização. 

  

Mais deliberou informar que a licença de construção ficará condicionada à apresentação 

do registo do prédio na Conservatória do Registo Predial. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

 

1711 - REQ 1507/06 � PC 878/05 � Presente requerimento de ANTÓNIO FRANCISCO 

JESUS,  com residência na Rua dos Francos n.º 93, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de loteamento, sito na Rua dos 

Francos, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Aprovar alteração à operação de loteamento com alvará n.º 10/1988, designadamente aos 

Lote 9 e 10 , com 1950 m2 e 3200 m2, inscritos na matriz rústica sob o n.º 2953 (parte) e 

descritos sob o n.º 2923  e n.º 04205, respectivamente. 

A alteração assenta na divisão dos lotes, constituindo-se os lotes 9a, 9b e 9c, 10a e 10b, 

sendo os lotes 9a, 9b, 10a, 10b para moradias e o lote 9c para armazém, com as 

características descritas no projecto  

  

As construções a erigir nos Lotes terão de assegurar o RGEU, RMEU, Regulamento do 

Loteamento e demais legislação aplicável. 

A presente alteração não produz qualquer efeito sobre os restantes lotes, mantendo-se as 

condições patentes no projecto e respectivo alvará. 

  

Nos termos do Art. 44º N.º 4 DL 555/99, de 16 de Dezembro com a redacção dada pelo DL 

177/2001, de 04 de Junho, como compensação pela não cedência de 168,90 m2 de terreno 

para espaços verdes e equipamento de utilização colectiva, nos termos descrito nos 

RMEU, o proprietário deverá efectuar pagamento no valor de 1.613,84� (mil seiscentos e 

treze euros e oitenta e quatro cêntimos). 

  

A Taxa de Urbanização, nos termos do artigo 59º do RMEU, corresponde a 6.887,56� (seis 

mil, oitocentos e oitenta e sete euros e cinquenta e seis cêntimos). 

  

Delibera ainda informar que a presente deliberação caduca se, no prazo de 1 ano a contar 

da data da notificação, não for requerida a emissão do respectivo alvará, nos termos do 
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Art. 71º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 04/06. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





3 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITAS GRATUITAS AO MUSEU DO 

VIDRO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2007

 
 
1712 - Presente o pedido de visita gratuita � isenção de taxas de ingresso nas instalações do 

Museu do Vidro � para todos os visitantes, no dia 13 de Dezembro de 2007, por ocasião do 9º 

aniversário do Museu do Vidro. 
 

Trata-se de uma efeméride de grande importância para a cultura local, para a qual serão 

desenvolvidas actividades para o público escolar e para as famílias, com o objectivo de 

comemorar o nono aniversário do Museu do Vidro, promovê-lo e valorizá-lo e ao seu 
património; e ainda de aproximar a comunidade local a um dos locais mais emblemáticos e 

representativos da herança histórica e patrimonial do concelho. Deste modo, propõe-se a 
concessão de isenção de taxas de ingresso às instalações do Museu do Vidro, no dia 13 de 

Dezembro de 2007, para todos os visitantes. 
 

A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7.º, do Capítulo 

II do Regulamento de Taxas da Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a 

isenção das taxas de ingresso no Museu do Vidro no dia 13 de Dezembro de 2007 a todos 

os visitantes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE ENTRADA GRATUITA NO MUSEU DO 

VIDRO A TODOS AQUELES QUE APRESENTEM O BILHETE DE ENTRADA NA 

FEIRA DA NACIONAL DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DA MARINHA 

GRANDE 
 

 

1713 - Presente despacho do Sr. Presidente datado de 27 de Novembro de 2007 e proposta do 
Museu do Vidro para concessão de entrada gratuita no Museu do Vidro a todos aqueles que 

apresentem o bilhete de entrada na Feira da Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 
Grande, e no âmbito deste evento e da realização da exposição Industrias Criativas, Cem Anos 

de Produção de Vidro na Marinha Grande, organizada em parceria com a Confraria da Sopa 
do Vidreiro, que deverá inaugurar dia 01 de Dezembro 2007. 
 
Considerando que a proposta foi realizada no dia 11 de Novembro e perante a impossibilidade 
de decisão a tempo da preparação de toda a logística que tal proposta implica, bem como da 

realização dos materiais de divulgação, e não sendo possível reunir extraordinariamente a 

Câmara, o Sr. Presidente, ao abrigo do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorizou o pedido atendendo a que 
se tratam de eventos de curta duração que têm por objectivo homenagear a Indústria Vidreira 
assim como divulgar a nossa gastronomia, património do concelho, numa perspectiva de 

divulgação da cultura local e do incentivo à promoção de grandes eventos de projecção da 
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Marinha Grande a nível nacional, propondo-se agora a ratificação deste despacho. 
 
A Câmara analisou a proposta e delibera ratificar o despacho do Sr. Presidente que isenta 

do pagamento da taxa de ingresso ao Museu do Vidro todos aqueles que apresentem o 

bilhete de entrada na Feira da Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 

Grande, durante a realização da mesma, conforme previsto no citado art.º 68.º, n.º 3. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
5 - REFORÇO ORÇAMENTAL E ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE 

QUILÓMETROS NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG PARA 

2007 � TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS DE INTERESSE MUNICIPAL 
 

 

1714 - Presente informação n.º 127/2007 do Chefe da Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 21/11/2007, dando conta, na sequência do envio em 09/11/2007 pela 

TUMG a esta Câmara Municipal do relatório da execução do contrato programa, após execução 

do mês de Outubro, que já se ultrapassaram nalguns itens/acções os valores globais estimados 

no início do ano, nomeadamente os destinados aos transportes escolares, facto que se justifica 
pelos seguintes factores: 
 
- Aplicação da Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril, que regula os transportes colectivos de crianças, 

e que provocou a desadequação de parte da frota municipal e a consequente necessidade de 

contratação externa do serviço; 
- O aumento dos km´s de transportes escolares verificados em função do encerramento da 

Escola do 1º CEB de S. Pedro de Moel; 
- O aumento dos km´s de transportes escolares verificados em função do apoio municipal ao 

projecto PIEF- Plano Integrado de Educação/Formação do alunos do 3º ciclo que se desenvolve 

em Leiria. 
 
Acresce, como factor justificativo da necessidade do reforço, uma execução para lá do previsto 

na acção 1.6 (Actividades Próprias da CMMG + Outros Protocolos) onde estavam previstos 

12.600 kms e à data de 31 de Outubro já estavam executados 25.340 kms, nomeadamente pelos 

deferimentos de transportes gratuitos a ranchos etnográficos e grupos culturais de 

representatividade do concelho, que estava previsto na acção 2.3 e que têm vindo a ser, por 

despacho do executivo, validados pela acção 1.6. 
 
Mais se informa, depois de decorrido o mês de Outubro, primeiro mês completo do novo ano 

lectivo 2007/2008, onde tais modificações já se fizeram sentir, que é já possível estimar novos 

valores de execução para o contrato programa no final do ano de 2007, pelo que importa 
proceder a um reforço orçamental na acção que suporta a execução financeira do contrato, a 

2007 A 196, bem como proceder a uma alteração na distribuição de quilómetros entre as 

acções. 
 
Propõe assim a DASED, para fazer face ao aumento não previsto (pelos factores já apontados) 

de quilómetros ao abrigo do contrato programa, o reforço orçamental de 23.342,13 � na acção 

2007 A 196, o que implica que a dotação final do contrato programa entre a Câmara Municipal 
da Marinha Grande e a TUMG, EM para o ano de 2007 seja: 
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Em km´s =   178.037 kms  (inicialmente previstos 159.880 km�s) 
 
Em Euros =   207.595,71 � (inicialmente previstos 184.253,60 �)  
 
A Câmara apreciou a presente informação e os elementos disponíveis e delibera, ao 

abrigo das alíneas c) e k) do artigo 15º e alínea f) do artigo 17º dos estatutos da Empresa 

TUMG � transportes urbanos da Marinha Grande, e ao abrigo da alínea c) e l) do artigo 

16º e do artigo 31º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, tomar conhecimento do necessário 

reforço orçamental para suportar os valores das bonificações compensatórias à TUMG 

para 2007, no valor anual máximo de 207.595,71 � e em contrapartida da prossecução dos 

objectivos sectoriais e da adopção de preços sociais, motivado pela aplicação da Lei nº 

13/2006, de 17 de Abril, que regula os transportes colectivos de crianças, e que provocou a 

desadequação de parte da frota municipal e a consequente necessidade de contratação 

externa do serviço, pelo aumento dos km´s de transportes escolares verificados em função 

do encerramento da Escola do 1º CEB de S. Pedro de Moel e pelo aumento dos km´s de 

transportes escolares verificados em função do apoio municipal ao projecto PIEF- Plano 

Integrado de Educação/Formação do alunos do 3º ciclo que se desenvolve em Leiria. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - SÃO SILVESTRE � ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MOITA: 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

 

 

1715 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 29/10/07, referente a ofício da Associação de Solidariedade Social da Moita �  S. 
Silvestre, com registo de entrada n.º 1478  e, datado de 14 de Fevereiro de 2007 a solicitar o 
apoio financeiro do Município da Marinha Grande, para fazer face às despesas inerentes ao 

funcionamento do Serviço de Apoio Domiciliário, na freguesia da Moita. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à importância do apoio prestado 

pelo Serviço de Apoio Domiciliário na melhoria da qualidade de vida da população sénior 

da freguesia da Moita, delibera, no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 do 

art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir à Associação de Solidariedade Social da Moita � S. 

Silvestre - com o número de contribuinte 506 617 939, um subsídio no valor de 1.500,00 

euros, valor esse a retirar da rubrica A/41, prevista em Plano de Actividades Municipal 

para 2007.      

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada só agora apresentou os documentos 

necessários, pelo que só nesta data está em condições de beneficiar do apoio proposto, 

uma vez que possui a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social e 

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

Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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7 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE LIGAÇÃO DE EFLUENTES AO COLECTOR 

DOMÉSTICO  PÚBLICO 

 
 
1716 - Presente informação da DASU � Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, na sequência 

do pedido da  Firma Poliarte � João Alves Pocinho, Ldª, com sede na Rua Augusto Oliveira 

Guerra, n.º 32, Ordem, Marinha Grande, para obtenção de Certidão comprovativa da ligação da 

rede predial de drenagem de águas residuais domésticas, da Firma, ao colector doméstico 

público. 
 
A Câmara depois de analisar o pedido e face à Informação da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, delibera certificar a ligação  dos efluentes domésticos,  da Firma 

Poliarte � João Alves Pocinho, Lda, ao colector doméstico público. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - �EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DE CASAL 

D�ANJA� � C. LIMITADO 01/99� �  DIRM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 
1717 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Pinto & Braz, Lda �, com sede em Barracão, Colmeias. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º, do Dec-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - �AMPLIAÇÃO E FECHO DE MALHA DE REDE DE ÁGUAS NA RUA G E H DOS 

TALHÕES� � AJUSTE DIRECTO 06/02 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
 
1718 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Construções Cunha dos Anjos, Lda�, com sede em Reguengo do Fétal, Batalha. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi  tomada por unanimidade. 
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10 - �BENEFICIAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO CONCELHO � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 16/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 
1719 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma � Matos e Neves Lda�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do 

Dec.- Lei N.º 273/03, de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �Beneficiação de várias 

ruas do concelho�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 

de Outubro. 

 
Esta deliberação foi  tomada por unanimidade. 
 
 
11 - �BENEFICIAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO CONCELHO� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 16/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
 
1720 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, n.º 3). 
 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 

Diploma citado. 
 

Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Beneficiação de várias ruas do concelho�, adjudicada à firma 

�Matos e Neves, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 
Esta deliberação foi  tomada por unanimidade. 
 
 

12 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA � � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 09/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 
1721 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma � Lenaprédio, Lda�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do 

Dec.- Lei N.º 273/03, de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano de 
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Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada �Beneficiação da rua Fonte 

dos Ingleses - Várzea�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 

29 de Outubro. 

 

Esta deliberação foi  tomada por unanimidade. 

 

 

13 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 09/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 
1722 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 
empresas. 
 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, n.º 3). 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, n.º 2 do 

Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Beneficiação da Rua Fonte dos  Ingleses � Várzea�, adjudicada à 

firma �Lenaprédio Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 
Esta deliberação foi  tomada por unanimidade. 
 
 

14 - URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE. MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS 

PRAZOS CONTRATUAIS. DELIBERAÇÃO FINAL 

 
 
1723 - Por deliberação camarária de 18 de Outubro de 2007, foi determinado notificar o 

adjudicatário (Asibel Construções, SA), da empreitada do Urbanismo Comercial � 3ª Fase, da 

intenção de aplicação de multa por violação dos prazos contratuais no valor de 75.412,92 euros, 

para, no prazo de oito dias úteis, deduzir a sua defesa ou impugnação, de acordo com o artigo 
201º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
 
A empresa foi regularmente notificada através do oficio com registo n.º 10935, de 30 de 

Outubro, recepcionado no mesmo dia, (conforme comprovativo de fax). O prazo para dedução 

de defesa ou impugnação terminou no dia 12 de Novembro de 2007. 
 
 A empresa adjudicatária veio deduzir a sua defesa através de oficio que deu entrada no dia 14 

de Novembro corrente (registo n.º 9874/2007), que se dá por reproduzido e fica anexo (Anexo 

6), ou seja, não respondeu dentro do prazo legalmente fixado, motivo susceptível de justificar a 

não consideração das alegações apresentadas. 
 
Apesar de não ser obrigatório atender às alegações entregues, sendo possível seguir de imediato 

para a deliberação final de aplicação da multa, e sem conceder quanto a este aspecto, será 

efectuada a análise dos argumentos invocados. 
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A fiscalização da obra procedeu à apreciação das alegações em causa nos termos constantes da 

informação n.º EM/26/2007,  de 23 de Novembro, que se dá por reproduzida e fica anexa 

(Anexo 7). 
 
Considerando os argumentos invocados pelo adjudicatário e a informação da fiscalização da 

obra, pode concluir-se que: 
 

- a existência de dificuldades decorrentes de um cadastro incompleto foram consideradas 

na prorrogação legal de 25 dias concedida através de deliberação camarária de 4 de 

Abril de 2007; 
- a marcação do lancil, efectuada sempre que solicitada pelo encarregado da obra, não 

constitui motivo justificativo para o atraso verificado na execução da obra, nem logrou 
influir no incumprimento do prazo contratado; 

- a execução de trabalhos de forma incorrecta determinou, como não podia deixar de ser, 

a realização dos trabalhos necessários para a sua correcção (isso ocorreu, por exemplo, 

em relação à conjugação da calçada existente com a nova calçada numa parte do recinto 

da Igreja); 
- a travessia para electricidade estava prevista no projecto inicial. Verificou-se, 

posteriormente, que o adjudicatário a não tinha executado, tendo, obviamente, que fazê-
lo; 

- a obra não terminou no dia 31 de Julho de 2007, como é invocado pelo adjudicatário, 

mas sim no dia 28 de Setembro; 
- no dia 31 de Julho de 2007, encontravam-se ainda por executar: calçada miúda dos 

passeios do Largo 5 de Outubro e do Largo Nossa Senhora do Rosário da Marinha; 
aplicação de papeleira e delimitadores; aplicação de sinalização vertical e plantação de 

árvores; 
- a conclusão antecedente é confirmada pela existência de dois autos de medição, com 

data de 24 de Agosto e de 28 de Setembro de 2007, no valor de 69.648,92 euros; 
- o prazo para conclusão da empreitada terminava no dia 27 de Junho de 2007, tal como 

consta de comunicação remetida ao adjudicatário, em 25 de Maio (registo n.º 5007); 
- a não formulação de reclamação ou de reserva de direitos, no prazo de oito dias, 

constitui aceitação dessa decisão, nos termos do artigo 256º, do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 2 de Março; 
- as dificuldades sentidas na execução da obra foram, em grande medida, imputáveis ao 

adjudicatário, nomeadamente pelos largos períodos em que a obra não foi acompanhada 

por director técnico, devidamente designado, e pela intervenção de subempreiteiros sem 

prévia autorização do dono da obra; 
- o cumprimento do caderno de encargos constitui uma obrigação legal do adjudicatário 

e, além de não ter ocorrido na totalidade, não constitui factor impeditivo à aplicação das 

multas por violação dos prazos contratuais. 
 

Não foram apresentados pelo adjudicatário quaisquer elementos, requeridas diligências 

complementares ou juntos documentos susceptíveis de alterar o sentido da decisão de aplicação 

da multa por violação dos prazos contratuais. 
 
 Presente informação da DIRM, com ref.ª smv/20/07 e data de 01/10/2007, que fica anexa 

(Anexo 8) e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido na qual se propõe a aprovação 
de multa por violação dos prazos contratuais à empresa Asibel Construções, SA adjudicatária 
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da empreitada Urbanismo Comercial � 3ª Fase, no valor de 75.412,92 euros, pelo não 

cumprimento dos referidos prazos. 
 
A Câmara Municipal, realizada a audição do adjudicatário e apreciadas as alegações por 

este apresentadas, apesar de terem dado entrada fora do prazo e sem conceder quanto a 

este aspecto, concordando com as informações da DIRM, com ref.ªs smv/20/07, e 

EM/26/2007, anexas, delibera aplicar à empresa Asibel Construções, SA, NIPC 502 893 

150, adjudicatária da empreitada do Urbanismo Comercial � 3ª Fase, uma multa por 

violação dos prazos contratuais no valor de 75.412,92 euros (setenta e cinco mil, 

quatrocentos e doze euros e noventa e dois cêntimos), de acordo com o artigo 201º, do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.   
 
 
15 - MOÇÃO APRESENTADA PELA COMISSÃO REGIONAL DA RTL/F � REGIÃO 

DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA 
 
 
Presente email enviado pela Região de Turismo de Leiria / Fátima, registado sob o n.º 2938, de 

21/11/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 9). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
16 - SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DE TEATRO DO SPORT IMPÉRIO 

MARINHENSE � REVISTA POPULAR 

 
 
1724 - Presente informação n.º 134/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 27/11/2007, dando conta que o Sport Império Marinhense apresentou a esta 

autarquia, através de uma comunicação escrita a 01 de Outubro de 2007, um pedido de apoio 
para comparticipação nas despesas na realização de uma revista de teatro a ser produzida, 

encenada e apresentada pelo grupo nos Festejos do S. Martinho, onde coexistem despesas na 
ordem dos 1.800 � para guarda-roupa, cenários e área musical. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e, consideradas as características do 

projecto, do envolvimento de grande parte dos associados da colectividade, e da tradição 

de tal grupo de teatro no seio da comunidade, delibera, nos termos da alínea b) do n.º 4 do 

Art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 

Janeiro, atribuir um subsídio de 1.000,00 � (mil euros) ao Sport Império Marinhense, 

contribuinte n.º 501422986, com sede na Avenida José Gregório, n.º 116, Engenho, na 

Marinha Grande, para apoiar a realização de uma revista de teatro apresentada pelo 

grupo nos Festejos do S. Martinho. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/95. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 
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perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - APROVAÇÃO DO APOIO ÀS EDIÇÕES DE FAUNA E FLORA � RIBEIRO DE 

SÃO PEDRO DE MOEL 

 

 
1725 - No seguimento da proposta (n.º 44786, DCP.2.3) realizada pela Vertigem � Associação 

para a Promoção do Património, Organização não Governamental de Ambiente, para o apoio a 

um conjunto de edições temáticas, no âmbito da fauna e flora do Ribeiro de São Pedro de Moel, e 

depois de analisados os conteúdos pela equipa de projecto do Museu Nacional da Floresta, 
conclui-se efectuar o apoio de 1000 exemplares com o custo de 3000 �, previstos no orçamento 

de 2007. 
Estas edições surgem em resultado de um trabalho desenvolvido desde 2004, por uma vasta 

equipa de técnicos, que ao longo de três anos realizaram a caracterização sistemática dos habitas 

e a inventariação de espécies de fauna e flora (mamíferos, flora vascular, avifauna, líquenes, 

musgos, répteis/anfíbios e ictiofauna), presentes no corredor ripícola do Ribeiro de São Pedro de 

Moel. 
 

A urgente necessidade de estudos de base, para a criação de espaços naturais multifuncionais de 

uso sustentado, numa Mata Nacional (que representa 75% da área do concelho) prende-se com 
uma grande lacuna, relativamente à inventariação e monitorização do património natural, ao 

longo das últimas décadas. 
A formulação de programas de uso sustentado dos recursos naturais, passa necessariamente por 

todo um trabalho de prospecção, levantamento e formulação de uma base de dados, relativa à 

natureza do património natural existente, se forma a pré-determinar os instrumentos mais 
adequados para a sua própria revitalização e promoção. 
Assim, esta iniciativa vem colmatar por um lado a grande lacuna de conhecimentos científicos na 

área de intervenção, fomentando grandemente a valorização e divulgação do património natural 

da região centro litoral do país, que se pretende respeitadora dos valores ambientais 

locais/globais. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta de apoio às edições e delibera ao abrigo da alínea 

b), do n.º 4, do artigo n.º 64.º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar o apoio de 3000 � às edições de fauna e flora do 

Ribeiro de São Pedro de Moel, com vista à promoção e divulgação do património natural 

do concelho, numa acção de contributo para a sistematização dos conteúdos museológicos 

do Museu Nacional da Floresta. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

18 - ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE VEÍCULO PARA O SERVIÇO DA CPCJ - 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MARINHA GRANDE, 

OFERTA DA GILSOMA 
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1726 - Presente excerto da acta da reunião de câmara de 15 e 16/11/2007, onde a Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira comunicou dos desenvolvimentos estabelecidos entre a 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Marinha Grande e a empresa Gilsoma, no 

sentido de esta empresa apoiar o funcionamento de tal comissão, através da oferta de um 

veículo ligeiro de passageiros: 
 
11 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SRA. VEREADORA DRA. CIDÁLIA FERREIRA 

 

CPCJ � a Sr.ª Vereadora informou que na próxima segunda-feira vai com o membro da 

Assembleia Municipal, Prof. Rui Verdingola, à Gilsoma, para ver se a empresa pode oferecer 

uma viatura à CPCJ, destinada às visitas domiciliárias. 

 
Fruto dos desenvolvimentos da Drª Cidália Ferreira e do Prof. Rui Verdingola, respectivamente 

Presidente da CPCJ e Membro da Comissão Alargada da CPCJ em representação da 

Assembleia Municipal da Marinha Grande, foi confirmada essa disponibilidade, pelo que a 
Câmara Municipal analisou a informação e todos os elementos disponíveis, e atendendo que 

este equipamento contribui de forma inequívoca para a melhoria das condições de 

funcionamento e intervenção social no âmbito das competências daquele órgão, delibera, ao 

abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, republicada em 

anexo à lei n.º 5 � A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar a doação do veículo Fiat Punto de 

Matrícula 50 � 55 � PZ, ligeiro de passageiros a gasolina de cor branca, no valor de mercado de 
6.000,00�. 
 
A Câmara Municipal delibera aceitar a doação do referido veículo tendo em vista a 

utilização exclusiva do mesmo pelos técnicos ao e em serviço oficial da referida Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens da Marinha Grande, independentemente do destino ou 

do horário de utilização, cuja gestão será supervisionada pelo Sr. Vereador com o pelouro 

da Acção Social. 

 

Mais delibera suportar todas as despesas e encargos inerentes ao funcionamento e 

utilização do dito veículo, nomeadamente: encargos com a transferência de propriedade a 

favor do Município, seguro, imposto de circulação, imposto de selo, seguro, outros 

encargos legais, combustíveis, portagens, despesas de reparação e manutenção, e ainda 

outros encargos ou despesas que se venham a revelar como necessárias para a utilização 

do veículo pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Marinha Grande, salvo 

todas aquelas que se venham a manifestar pelo mau uso do veículo, como sejam multas de 

trânsito e/ou estacionamento, a cargo dos respectivos condutores. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda suportar os encargos com a personalização gráfica 

do exterior do veículo, que incluirá a identificação do serviço utilizador, a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens da Marinha Grande, bem como o doador, a Empresa 

GILSOMA, nos seguintes termos: 

 

�Ao serviço da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Marinha Grande� 

� Apoio: GILSOMA�. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda, como forma de agradecimento pela doação 

efectuada e agora aceite, enviar um oficio de agradecimento ao Conselho de 

Administração da empresa GILSOMA, e delibera tornar público, através de comunicado 

à imprensa, o elevado sentido de responsabilidade social manifestado pela empresa. Mais 
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delibera ceder gratuitamente o espaço do Parque Municipal de Exposições a tal empresa, 

num período de 10 dias por ano, durante os próximos 3 anos, para dinamização de 

actividades, nomeadamente a realização da Feira de Automóveis Usados. 

 

Mais se delibera remeter a presente deliberação, depois de aprovada, à Secção de 

Património para que sejam desenvolvidos todos os procedimentos conducentes à 

transferência da propriedade do veículo a favor do Município, momento a partir do qual 

estarão reunias as condições, logo que cumpridas as formalidade legais, para o início da 

utilização do mesmo pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Marinha 

Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � 1ª FASE. CEDÊNCIA PARA O 

DOMÍNIO PÚBLICO 

 
 
1727 - Presente Informação n.º IA/32/2007, da Arquitecta Isabel Alves (DOPU), pela qual se 

informa que uma parcela do prédio propriedade do Sr. José Estevão Filipe dos Santos Tovim, 

com 1228 m2, é necessária para concretizar a proposta de requalificação do Vale do Ribeiro. 

Para a área do prédio em causa está prevista �a consolidação de talude; a requalificação da 

linha de água; a constituição de espaços verdes e a construção de caminhos em madeira 

tratada�. 
 
Presente cópias da descrição e inscrições em vigor do prédio n.º 09895/030496 e certidão da 

inscrição matricial urbana do artigo 14363. 
 
Presente declaração do proprietário, de 28 de Novembro, na qual declara a sua �intenção de 

ceder, sem quaisquer contrapartidas, ao município da Marinha Grande, a parcela do prédio 

urbano descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 

09895/030496� e �devidamente inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14.363, sito no 

lugar de S. Pedro, freguesia e concelho da Marinha Grande, identificada na planta que me 
enviaram, com uma área de 1228 metros quadrados, que se destina a integrar o domínio público 

municipal, por efeito da criação de um espaço verde/zona de lazer�. 
 
Por deliberação da Câmara Municipal, de 30 de Novembro de 2006, foi determinada a 

realização de um concurso público tendo em vista a requalificação do Vale do Ribeiro, nos 
termos melhor expostos na respectiva memória descritiva do projecto de execução, criando-se 
um espaço verde/zona de lazer públicos. 
 
A Câmara Municipal delibera aceitar a cedência de uma parcela, com a área de 1228 

metros quadrados, do  prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 09895/030496, inscrito pela cota G-1, e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

14363, sito em São Pedro de Moel, freguesia e concelho  da Marinha Grande, 

devidamente delimitada na planta anexa, com as seguintes confrontações, norte � Laura 

de Figueiredo Costa, nascente, Joaquim Estevão Dionísio, sul, matas nacionais, poente, 

José Estevão Filipe dos Santos Tovim, que passa a integrar o domínio público municipal e 

se destina, exclusivamente, ao uso definido de espaço verde/zona de lazer, de acordo com 

o projecto de obras públicas aprovado para o local. 
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Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 
20 - RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA EXPROPRIAÇÃO DE 

UM PRÉDIO RÚSTICO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO  DO VALE DO RIBEIRO � 1ª FASE. PROPOSTA DE 

AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. 

 
 
1728 - Presente Informação n.º IA/19/2007, da Arquitecta Isabel Alves (Divisão de 

Ordenamento e Planeamento Urbanístico), a informar que do prédio inscrito na matriz predial 

rústica a favor de Laura do Rosário Duarte Costa, «são necessários para concretizar a Proposta 

de Requalificação do Vale do Ribeiro � 1ª Fase � os 1715 m2, ou seja, a totalidade do prédio», 

acrescentando que «para a área deste prédio necessária à concretização da obra está previsto, ao 

nível da proposta de Requalificação do Vale do Ribeiro � 1ª Fase, a constituição de espaços 

verdes, a construção de acessos pedonais em madeira tratada, a construção de parte de uma 

estrutura de estadia em madeira, a construção de parte de um espaço de jogo e recreio, a 

requalificação de troços de linha de água, parte da bacia de retenção de água» (o prédio está 

devidamente delimitado em planta anexa). 
 
De acordo com a memória descritiva do projecto a executar é possível caracterizar a 

intervenção nos seguintes moldes: 
- �trata-se de uma área que se encontra condicionada e classificada como sensível para a 

conservação da natureza�; 
- visa-se a �salvaguarda dos valores ecológicos presentes na área� 
- �definição de espaço de jogo e recreio, devidamente equipado e em respeito com a 

legislação existente�; 
- �regularização dos canais e valas de encaminhamento das águas: Pretende-se estabilizar 

as zonas por onde a água é, actualmente, encaminhada. Propõe-se a regularização de 

alguns dos troços e a abertura de caixa em toda a sua extensão para revestimento e 

estabilização do leito com �colchões reno�. Os troços serão �rematados� com gabiões, de 

forma a garantir uma melhor estabilização das margens e áreas envolventes�; 
- �definição de plano de água � bacia de retenção � que retarde a velocidade de 

escoamento das águas em situação de elevada pluviosidade: Encontra-se definida uma 
bacia de retenção de água que pretende evitar (ou, pelo menos, atenuar) os picos de 

maior pluviosidade, evitando a chegada à praia de volumes exagerados de águas e 

detritos.�; 
- �criação de área de estar equipada: Associada ao espaço de jogo e recreio encontra-se 

consagrada uma área de estadia devidamente equipada. A definição desta área num 

espaço contíguo ao da área infantil permite que o funcionamento/utilização deste 

equipamento se faça de forma complementada.�; 
- �eliminação das capoeiras existentes: Apesar de estas estruturas se encontrarem 

concentradas, na sua maioria, no troço superior do Vale propõe-se a sua retirada total já 

nesta 1ª fase da intervenção. Pretende-se com esta solução diminuir/evitar a 

contaminação das águas por coliformes fecais�; 
- �ao nível arbustivo propõe-se a constituição de maciços cuja função é, nuns casos, 

promover a consolidação de taludes, noutros constitui barreiras visuais de 

protecção/integração ou, ainda, marcar a passagem das linhas de água.� 
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A construção de espaços verdes assume inequívoca utilidade pública e é uma atribuição dos 

municípios. 
  
A requalificação do Vale do Ribeiro e correspondente criação de zona de lazer (parque 

público/espaço verde), integrada no âmbito das atribuições dos municípios, constitui uma causa 

de utilidade pública que permite a expropriação, (cf. artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro). 
 
Torna-se, pois, necessário iniciar o processo de expropriação com carácter de urgência. 
 
A autorização da posse administrativa funda-se na urgência das obras a executar, de acordo 
com o artigo 19º, do Código das Expropriações, e prende-se com os seguintes motivos: 
- a execução de zonas de lazer/espaços verdes, acessíveis a todos, além de constituir um 

factor de equilíbrio para o meio ambiente, constitui uma mais valia para a praia de São 

Pedro de Moel, facultando aos seus utilizadores mais uma área de estadia e lazer;  
- a consolidação de taludes visa estabilizar a zona de maiores declives nos limites da 

intervenção, para evitar futuros deslizamentos de terras, que obstruiriam a linha de água, 

terras essas que acabariam por ser arrastadas para a praia, com todas as consequências 

ambientais, sociais e económicos daí decorrentes; 
- a eliminação das capoeiras existentes que visa diminuir/evitar a contaminação das águas 

(que se dirigem para a praia) por coliformes fecais, constitui, à evidência, um motivo 

determinante para a urgência na execução deste projecto; 
- as análises de água recolhida no Ribeiro de S.Pedro de Moel, pelo Laboratório de Saúde 

Pública de Leiria, têm revelado má qualidade, pelo que urge adoptar as medidas que se 

revelem adequadas a eliminar esta situação (não se podendo ignorar que estas águas vão 

desaguar à praia, com todos os riscos daí emergentes); 
- os valores dos indicadores constantes das análises relativas a coliformes fecais e 

enterococos intestinais, só por si, constituem imperativos de intervenção para salvaguarda 

da saúde pública; 
- a regularização dos canais e valas de encaminhamento das águas e a definição de um plano 

de água � bacia de retenção � que retarde a velocidade de escoamento das águas, permite 

evitar e/ou retardar a chegada à praia de São Pedro de Moel de volumes exagerados de água 

e detritos, constituem medidas que visam assegurar a plena e segura utilização da praia, sem 

que existam riscos ambientais ou de higiene e saúde pública;   
- a autorização da posse administrativa é indispensável para o início imediato da obra e para 

a sua conclusão antes da próxima época balnear; 
- já foi aberto concurso público para a realização desta obra, cuja adjudicação foi formalizada 

e no âmbito do qual se enquadram a execução dos trabalhos identificados para a parcela a 

expropriar. 
 
O início das obras na parcela expropriada, de acordo com o Programa de Trabalhos, ocorrerá, 

de imediato, com a sua posse administrativa. 
 
Estando em causa a realização de obras que visam a criação de um espaço verde/zona de lazer 

(parque público), que constitui uma atribuição municipal, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, 

alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e se reveste de utilidade pública. Trata-se da 
construção de um parque público com inegável utilidade e valia para todos os cidadãos, 

residentes no concelho da Marinha Grande e visitantes. 
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Sendo admissível o recurso à expropriação de bens imóveis por causa de utilidade pública 

compreendida nas atribuições da entidade expropriante, como é o caso, (cf. artigo 1º, do 

Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro). 
 
Sendo admissível, por se verificarem os requisitos, a autorização da posse administrativa, nos 
termos do artigo 19º, do Código das Expropriações. 
 
Detendo a Câmara Municipal competência para requerer a declaração de utilidade pública, de 

acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Sendo necessário expropriar 1715 m2 (mil, setecentos e quinze metros quadrados) 

correspondentes ao prédio inscrito sob o artigo 7206 na respectiva matriz predial rústica, a 

favor de Laura do Rosário Duarte Costa, com as seguintes confrontações: a norte, Joaquim 

Estevão Dionisio; a nascente, lavadouro e caminho público; a sul, Domingos Figueiredo Pedro; 

e a poente, Raul Pereira Roldão; não descrito na Conservatória do Registo Predial do Concelho 

da Marinha Grande 
 
Tendo sido realizada avaliação por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 10º, n.º 4, do 

Código das Expropriações; a previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação 

atinge Euros 10.084,00 (dez mil e oitenta e quatro euros), nos termos do relatório do perito, 

datado de 11 de Junho e que aqui se dá por reproduzido. 
 
Considerando que o Plano Director Municipal, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 37/95 e publicado no Diário da República , I-B, em 21/04/1995, integra o prédio 

a expropriar como perímetro urbano do aglomerado de São Pedro de Moel em área designada 

�protecção especial�, inserido em espaço classificado de RAN � Reserva Agrícola Nacional e 

REN � Reserva Ecológica Nacional (cfr. informação n.º IM/40/2007). 
 
Foram obtidas as autorizações necessárias da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro e da Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral, 

(documentos que se anexam). 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera requerer a declaração de utilidade pública, com 

autorização da posse administrativa, para expropriação do prédio rústico inscrito sob o 

artigo 7206 na respectiva matriz predial rústica, a favor de Laura do Rosário Duarte 

Costa, com residência desconhecida, com 1715 m2 (mil setecentos e quinze metros 

quadrados) e não descrito na Conservatória do Registo Predial do Concelho da Marinha 

Grande, para requalificação do Vale do Ribeiro e consequente criação de um espaço 

verde/zona de lazer (parque público), o que constitui causa de utilidade pública que está 

integrada nas atribuições dos municípios, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, alínea a), da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, ascendendo os encargos a suportar o valor de Euros 

10.084,00 (dez mil e oitenta e quatro euros), nos termos do relatório do perito da lista 

oficial, tudo de acordo com o estabelecido nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 14º, n.º 1, alínea a) 

e 19º, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro e de 

acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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Mais delibera propor a aquisição da parcela identificada, por via de direito privado, pelo 

valor de 10.084,00 euros (dez mil e oitenta e quatro euros), nos termos do relatório do 

perito da lista oficial, de acordo com o artigo 11º, n.º 2, do Código das Expropriações. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que todos os fundamentos aduzidos no texto 

introdutório passam a fazer parte integrante desta deliberação, bem como todos os 

documentos citados que ficam anexos (Anexo 10).      

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 
21 - SUBSÍDIO AO PLANO DE ACTIVIDADES DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O 

CANCRO - NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO 

 
 
1729 - Presente informação n.º 135/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 28/11/2007, dando conta que o Núcleo Regional do Centro da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro apresentou a 16 de Outubro de 2007, através de ofício que se 

junta, um pedido de apoio para as suas actividades regulares. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro é uma Associação Cultural e de Serviço Social que promove 

a prevenção primária e secundária do cancro, o apoio social e a humanização da 

assistência ao doente oncológico e a formação e investigação em oncologia, e considerando 

a actividade do grupo de apoio voluntário da Marinha Grande e o início do processo de 

digitalização de imagem do programa de Rastreio de Cancro da Mama, delibera, ao 

abrigo da 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, atribuir um subsídio no valor de 250 � 

(duzentos e cinquenta euros) à Liga Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo Regional do 

Centro, contribuinte n.º 500 967 768, com sede na Dr. José de Almeida, 3296, 2º, sala 56 � 

3000 0450 Coimbra, para apoiar as suas actividades regulares no ano de 2007. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/32. 

 

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. 

 

 

22 - CRIAÇÃO DE NOVAS SEPULTURAS TEMPORÁRIAS NO CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 
 
1730 - O cemitério de Casal Galego é o único Cemitério municipal onde se pode inumar 
cadáveres em sepulturas temporárias. 
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A câmara enquanto entidade a quem nos termos da Lei (DL n.º 411/98, de 30 de Novembro e 

artigo 3º n.º 12 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande) incumbe 

administrar os cemitérios municipais, tem a obrigação de zelar pelo bom funcionamento e 

estado de limpeza destes com vista à satisfação das necessidades públicas nesta matéria.  
 
Consciente que este tipo de equipamento deve servir adequadamente a população, a Câmara 

está neste momento a envidar esforços no sentido de proceder ao alargamento daquele 

cemitério. 
 
Porém, as delongas destes procedimentos não se coadunam com a imediata necessidade de 

prever espaços necessários e suficientes para se proceder às inumações que poderão ocorrer nas 
próximas semanas. 
 
Na presente data verifica-se que existem apenas 5 sepulturas disponíveis, número 

manifestamente insuficiente para fazer face a futuras inumações. 
 
No sentido de acautelar sepulturas em número razoável até que o alargamento do 

cemitério de Casal Galego se concretize, a Câmara fazendo um aproveitamento de alguns 

espaços existentes neste cemitério, delibera ao abrigo do artigo 64º n.º 2 alínea f) e n.º 7 

alínea b) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, convertê-los em 25 sepulturas temporárias, melhor identificadas na planta 

anexa à presente acta (Anexo 11). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
23 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO TEATRO STEPHENS PARA A REALIZAÇÃO DA 

�FESTA DE NATAL� DA EMPRESA BA � VIDRO, S.A. 

 

 
1731 - Presente mail registado sob o n.º 2738, de 30/10/2007, enviado pela empresa BA � 
Vidro, S.A., em que solicita a cedência do Teatro Stephens para a realização da �Festa de 

Natal� dos filhos dos seus colaboradores. 
 
A Câmara apreciou o pedido e delibera não ceder o espaço solicitado, tendo em conta que 

o mesmo se encontra encerrado para obras. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - QUESTÕES ABORDADAS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO 

PEDROSA 

 

 

 PAVILHÃO DE VIEIRA DE LEIRIA � foi informado pelo Sr. Vereador do Desporto 
de que a situação do telhado está resolvida; 

 

 POSTES DA EDP NA AVENIDA DA ARTICULAÇÃO � os postes de pedra estão 

a ser substituídos por postes de alumínio, muito feios. 
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O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que é a EDP quem vai substituir os 

postes, por estarem degradados  pela maresia.  
Vai saber junto do chefe da DIRM se a substituição já começou a ser feita, pois só 

tinha conhecimento que os postes iam ser substituídos, não que já o estavam a fazer. 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1732 - 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 16,35 

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 

 
 
 

 

 


