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Grande, realizada no dia quinze 

de Novembro de dois mil e sete e 

no dia dezasseis de Novembro de 
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Aos quinze 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 Vice-
Presidente, Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Vice-Presidente abriu a reunião, eram 10,00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A presente reunião foi interrompida, para almoço, às 12,35 horas. 
 

           Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

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

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 




ORDEM DO DIA 

 
 

1. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA 
 

2. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 
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3. DIVERSOS 

 

4. 19.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

5. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS 

TENDAS COM A DIMENSÃO DE 15M X 25M, CADA, PARA INSTALAÇÃO 

DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, INCLUINDO A SUA 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 

 

6. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, 

DATADO DE 02/10/2007, RELATIVO À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 

DE �PAVIMENTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE� 

 

7. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 

 

8. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIOS DE 

CASAL GALEGO E MARINHA GRANDE 

 

9. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � ( EUCALYPTUS GLOBULUS ) 

 

10. EMPREITADA - �REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DOS 

APARTAMENTOS DOS BLOCOS 1 E 3 DA EX- FUNDAÇÃO SALAZAR� - 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 

11. CONCURSO PÚBLICO N.º 10/07 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA E RECREIO 

1º DE JANEIRO - ORDEM� �  ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 

 

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

DE TERRENO DO SENHOR ACÁCIO TELMO MARQUES DOMINGUES 

MOLEIRINHO 

 

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

DE TERRENO DO SENHOR ACÁCIO TELMO MARQUES DOMINGUES 

MOLEIRINHO 

 

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

DE TERRENO DO SENHOR JOAQUIM CARLOS PINTO DA SILVA 

 

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

DE TERRENO DA SENHORA MARIA OLINDA DE JESUS MARQUES 

MOLEIRINHO 

 

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

DE TERRENO DO SENHOR VITOR GABRIEL ANDRADE DOS SANTOS   
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17. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

ACIDENTE DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR LUIS ANTÓNIO GUARDA 

DOMINGUES. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 

 

18. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EVENTUALMENTE 

PROVOCADOS POR RUPTURA EM INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS, 

APRESENTADO POR CEMPORMIL � SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, LDA. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 

 

19. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EVENTUALMENTE 

DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA RUA 

MACHADO SANTOS, APRESENTADO POR GUIDA MARIA FERREIRA 

FIGUEIREDO. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 

 

20. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONFECÇÃO E 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 2 DE 

JANEIRO A 11 DE JULHO DE 2008 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 88/07 � 

AP/DASED/EDU � ADJUDICAÇÃO 

 

21. COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DA MARINHA GRANDE. 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE 

CONCEPÇÃO. JÚRI. PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

 

22. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DAS TRUTAS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO E APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS. RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO 

 

23. REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � 1ª FASE. CEDÊNCIA PARA O 

DOMÍNIO PÚBLICO 

 

24. REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL. 

ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 

 

25. PROPOSTA DE ESTABELECIMENTO DE ACORDO DE PARCERIA ENTRE 

A COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

CENTRO E A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA A 

MANUTENÇÃO DOS PASSADIÇOS DE PROTECÇÃO DOS SISTEMAS 

COSTEIROS � NA PRAIA DE S. PEDRO DE MOEL, PRAIA VELHA E PRAIA 

DA CONCHA 

 

26. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �VIDAS DE CARVÃO�, DA AUTORIA DE 

TERESA PAULA LEMOS 

 

27. SUBSÍDIO AO SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 

CASAL GALEGO 
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28. APOIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS REFORMADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS ASURPI � REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DE 

NATAL COM REFORMADOS 

 

29. APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 

30. APOIO AO CORTA MATO JOVEM DO CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE 

 

31. APOIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA DO ATLÉTICO CLUBE 

MARINHENSE 

 

32. APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DE NATAL 

DOS REFORMADOS DA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA � CURPI 

 

33. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO 

PAVILHÃO N.º 2 DO SPORTING CLUBE MARINHENSE 

 

34. RESPOSTA GOVERNAMENTAL AO REQUERIMENTO FORMULADO 

PELO SR. DEPUTADO AGOSTINHO LOPES SOBRE COMPETITIVIDADE 

DO SECTOR DE CRISTALARIA DO GÁS NATURAL 

 

35. REQUERIMENTO DIRIGIDO AO GOVERNO PELO DEPUTADO JOSÉ 

SOEIRO, DO GRUPO PARLAMENTAR DO PCP, SOBRE �AUXÍLIOS 

FINANCEIROS E COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CENTRAL (ANO 2007)� 

 
36. RESUMO DE TESOURARIA 

 
37. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 





1 - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA





1547 - Presente pedido de suspensão de mandato datado de 07/11/2007, apresentado pelo 

Presidente da Câmara, Sr. João Barros Duarte, pelo período de 365 dias, por motivo de doença 

devidamente comprovada por atestado médico apresentado e arquivado na Secção de Recursos 

Humanos desta Câmara Municipal. 
 
A Câmara apreciou o pedido, e tendo em conta que o motivo apresentado se enquadra no 

previsto no art.º 77º, n.º 3, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

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

do mandato do Presidente da Câmara, Sr. João Barros Duarte, pelo período de 365 dias. 

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

Vereadores do P.S..  
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Tendo em conta que a composição da Câmara Municipal se alterou, em virtude do pedido de 

suspensão de mandato apresentado pelo membro eleito Sr. João Barros Duarte, a vaga ocorrida 

será preenchida pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista, conforme 

previsto nos art.ºs 59º e 79º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em 

anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Consultadas as listas definitivas dos partidos/coligações à eleição da Câmara Municipal para o 

quadriénio 2005/2009 verificou-se que, na ordem da lista da CDU � Coligação Democrática 

Unitária, o cidadão imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o membro 

que deu origem à vaga é o Sr. Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro. 

 
Dado que o referido membro substituto se encontra presente e aceitou a substituição, esta 

operou-se de imediato, depois de verificada a sua identidade e legitimidade, nos termos do 
previsto nos art.ºs 77º, n.º 7 e 76º, n.º 4 dos diplomas atrás citados.  
 
Nos termos do art.º 57º, n.º 1 dos diplomas já mencionados, é Presidente da Câmara o primeiro 

candidato da lista mais votada.  
 
O membro que deu origem à vaga, Sr. João Barros Duarte, era o primeiro candidato da lista 
mais votada para a eleição da Câmara Municipal, sendo por isso Presidente da Câmara. 
 
Com o seu pedido de suspensão de mandato dá-se a vacatura do cargo, pelo que, nos termos 
dos já citados artigos 57º, n.º 1 e 79º, e tendo em conta que o candidato que se lhe segue na lista 
da respectiva coligação é o candidato imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido 

proposto o membro que deu origem à vaga, o Presidente da Câmara passa a ser o Sr. Dr. 

Alberto Filomeno Esteves Cascalho.  
 

Terminada a apresentação deste ponto da ordem do dia, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. 

Alberto Cascalho, proferiu a seguinte declaração:  

 

�Saúdo a deliberação tomada pela Câmara exclusivamente porque põe fim a um período 

excessivamente longo durante o qual se arrastou um clima de excessiva dramatização da vida 

política do concelho e que contribuiu de forma profundamente negativa para o avolumar de 

dificuldades na condução dos trabalhos e actividades da autarquia. Permito-me não fazer 

comentários sobre algumas afirmações que vieram a lume ao longo  de estes cerca de dois 

meses e inclusivé no decurso desta reunião de Câmara por, do meu ponto de vista, terem uma 

natureza ofensiva em termos pessoais, tanto para mim como para outros elementos do 

executivo. Tomo esta atitude porque considero que mais do que a resposta a ataques e ofensas 

pessoais tenho conjuntamente com todos os colegas do executivo o estrito dever de tudo fazer 

para responder às necessidades da população do nosso concelho. Para além da discussão e da 

trica partidária, dedicar-me-ei em exclusivo a, como tenho feito até aqui, tentar cumprir com 

toda a minha dedicação e as minhas capacidades o compromisso que a CDU assumiu perante 

o eleitorado nas eleições de 09 de Outubro de 2005. 

 Peço apenas, e sei que poderei contar com isso, que todos os colegas eleitos neste órgão me 

acompanhem no trabalho difícil que temos pela frente�. 

 

Os Srs. Vereadores do P.S. proferiram a seguinte declaração: 
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«A apreciação e votação do pedido de suspensão do mandato do Sr. Presidente da Câmara é o 

culminar,  triste e penoso, de um dos maiores golpes políticos da democracia portuguesa. Este 

processo paralisou totalmente o concelho, fez perder a confiança dos agentes económicos, da 

população e fez o nosso concelho estar há muito nas primeiras páginas dos jornais como 

símbolo do anedotário nacional. A ambição desmedida pelo poder fez com que o PCP tudo 

fizesse para afastar o presidente da câmara eleito, criando-lhe todo o tipo de constrangimentos 

para que não levasse o seu mandato até ao fim, cumprisse a palavra dada aos eleitores e 

merecesse a confiança que nele depositaram. Quem não respeita o mandato popular, quem não 

respeita a vontade do povo expressa através do voto e quem não demonstra o mínimo de 

lealdade pelos compromissos que assume, não merece o respeito de ninguém. É-nos  

totalmente impossível de perceber como é que alguém, depois de tudo isto, ainda consegue 

olhar de frente e com a cabeça levantada a população e achar que pode merecer dela respeito 

e consideração. 

Os vereadores do PS, depois da total irresponsabilidade do PCP neste processo, tinham razão 

política bastante para fazer cair a câmara municipal, já que o saneamento que o PCP fez do 

seu presidente eleito legitimava a ausência dos vereadores do PS nas reuniões e a consequente 

paralisia do concelho e da actividade da câmara municipal por longos meses. Não o faremos! 

Á irresponsabilidade do PCP e à falta de respeito pela vontade popular, respondem os 

vereadores do PS com sentido de responsabilidade e com respeito pela decisão dos eleitores 

que, como se sabe, não lhe foi favorável. Os vereadores do PS confiam no julgamento dos 

eleitores e serão esses que em devido tempo responderão a quem não os respeita. 

A solução que daqui sai não é legitima, nem democrática. É uma solução que resulta da 

usurpação do poder democrático, correndo até o risco de, em muitas ocasiões, virmos a ter no 

exercício da função de presidente da câmara um cidadão de uma lista que nem sequer foi 

eleito. Ironia das ironias, a Marinha Grande, berço das tradições democráticas neste país, 

reedita hoje, pela mão do PCP, o tempo negro da ditadura fascista onde as câmaras 

municipais eram designadas. 

Apesar de ferida de legitimidade, à maioria do PCP que irá governar o concelho durante mais 

dois anos e, muito especialmente, ao Sr. Vereador Alberto Cascalho que passa agora a exercer 

as funções de presidente, enquanto durar a suspensão do presidente eleito, os vereadores do 

PS querem deixar aqui algumas recomendações de cariz político que passamos a referir: 

- Procure governar lembrando-se de que não foi eleito, que este lugar não é seu e, 

portanto, democraticamente, não lhe pertence. Se o fizer estará mais disponível para 

ouvir os vereadores do PS, ao contrário do que é seu hábito; 

- Procure lembrar-se que ao contrário dos vereadores do PS, o vereador do PSD, 

sustentáculo desta maioria, já não tem a confiança do partido político que o elegeu e, a 

julgar pelo comportamento que o Sr. assumiu para com o presidente, por não acatar 

uma determinação do seu partido, a mesma atitude deveria ter em relação a este Sr. 

vereador do PSD, ou tem dois pesos e duas medidas, consoante as situações lhe são 

vantajosas do ponto de vista pessoal, esperamos que não; 

- Procure não se irritar, como temos visto muitas vezes, de cada vez que alguém discorda 

de si, o alimento essencial da democracia é o pluralismo; 

- Procure soluções de consenso, discutidas e partilhadas e não decisões de facto 

consumado, de quero posso e mando e de recurso ao voto de qualidade, como tanto 

gosta; 
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- Procure governar não dizendo, a partir de agora, sim a tudo o que mexe, em 

ziguezague, tentando agradar a gregos e troianos; 

- Procure governar respeitando as regras democráticas, prestando as informações aos 

vereadores do PS quando estes lhas solicitam, não protele nem sonegue, como tem 

vindo a fazer, informações e esclarecimentos fundamentais sobre a actividade da 

câmara; 

- Peça desculpa por ter dito que os vereadores do PS impediam esta maioria de governar 

quando, em dois anos de mandato e depois de aprovadas centenas de deliberações, 

apenas uma, e só uma, deliberação não foi tomada por vontade expressa dos 

vereadores do PS e, não o foi, justamente, porque o seu partido afastou o presidente da 

câmara, pois se ele aqui estivesse, como era seu direito, nem essa deliberação tínhamos 

possibilidades de inviabilizar. Não lhe fica bem, apesar do histórico, confundir 

pluralismo de opinião com unanimismo; 

- Procure, em suma, governar lembrando-se de uma célebre expressão bíblica que diz 

�há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que 

não precisam de arrependimento�; 

Os vereadores do PS vão estar na câmara como estiveram até aqui, a servir os interesses do 

concelho e o interesse das populações, votando a favor quando concordam e votando contra 

quando discordam mas, em todos os momentos das suas decisões, faremos questão de lhe 

lembrar que esse lugar não é seu, nem tem nenhuma legitimidade democrática para o exercer. 

E desse princípio não abdicamos.» 

 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira proferiu a seguinte declaração: 

 

�Nas declarações do P.S. há falta de sustentabilidade. Primeiro ataca a CDU por ter retirado 

a confiança política ao Presidente João Barros Duarte e não o devia ter feito porque ele é que 

foi o eleito, de seguida diz que o vereador do PSD devia renunciar por o PSD lhe ter retirado a 

confiança política. Aqui existem falta de critério e sustentabilidade no que diz pois também fui 

eleito democraticamente. 

Quanto à retirada da confiança política por parte da comissão política do PSD nunca tal me 

foi dito pessoalmente.� 

 
 

 

 

Depois de efectuada a substituição foi  feita uma pausa na reunião, para que os jornalistas 

presentes colocassem algumas perguntas ao Presidente da Câmara. 
 
Terminada essa pausa o Sr. Presidente da Câmara deu as boas vindas ao novo Vereador, Sr. 
Sérgio Moiteiro, tendo este referido que vai fazer todos os possíveis para se integrar o mais 

rápido possível nos assuntos, para a resolução dos quais promete toda a sua dedicação e 

empenhamento.  
 
Antes de se entrar na ordem do dia, o anterior Presidente da Câmara, Sr. João Barros Duarte, 

esteve presente na reunião, para se despedir pessoalmente dos colegas do executivo e agradecer 

toda a colaboração prestada, desejando a todos as melhores felicidades pessoais e profissionais. 

Estes votos foram igualmente retribuídos pelos presentes. 
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DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia quinze 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.�   

 

 

Foram retirados da ordem do dia os seguintes processos: 

 

 

 REQ 3075/07 � PC 661/06 - MÁRIO MANUEL GASPAR SANTOS GRACIO 

 REQ 1507/06 � PC 878/05 - ANTÓNIO FRANCISCO JESUS 



2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1548 - REQ 4034/07 � PC 579/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia e muros, sita em Carreirinhos, Lote 1, Comeira, Freguesia e 

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

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1549 - REQ 4033/07 � PC 580/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, garagem e muros, sita em Carreirinhos, Lote 2, Comeira, 

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

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1550 - REQ 4032/07 � PC 683/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 
construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 3, Comeira, 

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

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1551 - REQ 4031/07 � PC 684/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 4, Comeira, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1552 - REQ 4030/07 � PC 687/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 7, Comeira, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1553 - REQ 4029/07 � PC 688/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 8, Comeira, Freguesia 
e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1554 - REQ 4028/07 � PC 689/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 9, Comeira, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1555 - REQ 4027/07 � PC 690/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 10, Comeira, Freguesia 

e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1556 - REQ 4026/07 � PC 691/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 11, Comeira, 

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

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1557 - REQ 4025/07 � PC 692/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 12, Comeira, 

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

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1558 - REQ 4024/07 � PC 693/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 13, Comeira, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1559 - REQ 4023/07 � PC 694/99 � Presente requerimento de IMOSULTAN, 

CONSTRUÇÃO, TURISMO E HABITAÇÃO, LDA, com sede na Rua Joaquim Bonifácio 

n.º 21, 3º, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Rua dos Carreirinhos, Lote 14, Comeira, 

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

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, projectos de alteração às especialidades conforme previsto no ponto 4 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.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1560 - REQ 3783/07 � PC 606/07 � Presente requerimento de SOCIEDADE 

REPRESENTAÇÕES A. GONÇALVES, LDA., com sede na Estrada de Leiria n.º 227, 

Apartado 87, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da legalização de obras de adaptação em edifícios de comércio, serviços e 

industria, sitos na Zona Industrial de Marinha Pequena, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da notificação, 

as alterações necessárias aos projectos de especialidades, conforme definido no ponto 4 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. 

  

Mais deliberou informar que o edifício se encontra em condições de ser submetido ao 

regime de propriedade horizontal conforme se encontra definido no artigo 1418º do 

Código Civil.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1561 - REQ 2081/07 � PC 373/07 � Presente requerimento de IMOPLASTIC - IND.DE 

MOLDES E PLÁSTICOS, LDA., com sede na Estrada do Pero Neto, Apartado 172, Cova da 
Raposa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 
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licenciamento da construção de um edifício industrial e pedido de destaque, sito na Estrada do 

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

  

Apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os seguintes 

elementos: 

  

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; 

  

b)- Comprovativo em como o requerente deu entrada do processo  de licenciamento da 

actividade industrial, devidamente instruído junto da entidade licenciadora; 

  

c)- Planta de arranjos exteriores com indicação de pavimentos, espécies arbustivas e 

zonas permeáveis. 

  

Mais deliberou informar que poderá ser emitida a certidão de destaque, nos termos do n.º 

6 e 7 do art.º 6.º do Dec.-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações dadas pelo 

Dec.-Lei 177/01 de 4/Jun., com a condição de o requerente inscrever no registo predial, o 

ónus do não fraccionamento das parcelas resultantes do destaques, não sendo permitido 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1562 - REQ 2680/07 � PC 633/02 � Presente requerimento de MANUEL JOAQUIM 

CINTRÃO, com residência na Rua do Sol n.º 85, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de 

duas moradias geminadas e anexos, sita em Guarda Nova, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

Apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, as alterações 

aos projectos de especialidades aprovados. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1563 - REQ 3865/07 � PC 492/07 � Presente requerimento de E2R, LDA., com sede na Trav. 
Américo Cortez Pinto n.º 4, 1º, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos 

projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento das alterações de um 

edifício para clinica, sito na Rua Infante D. Henrique n.º 14A, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
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Presente de alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

04/10/2007. 
  
Presente projecto de especialidades relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

declarações 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.� 
  
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. 

 

 

1564 - REQ 287/07 � PC 57/07 � Presente requerimento de OFCAD - MOLDES PARA 

PLÁSTICOS, LDA, com sede na Rua Direita n.º 11, Freguesia de Moita e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 

edifício destinado a gabinete de estudos e comercialização de moldes, sita na Rua Direita n.º 
11, Freguesia de Moita 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 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;  

  

b) Termo de responsabilidade, subscrito pelo técnico autor do projecto de 

arquitectura, que referencie o cumprimento do Dec.-Lei n.º 163/06,de 08/08 e 

descure a menção ao Regulamento do PDM, por a parcela de cadastro não se 

encontrar abrangida por qualquer PMOT;  

  

c) Elementos gráficos que consubstanciem a redução da platibanda da fachada 

principal, de forma a assegurar uma cércea máxima de 9.5 metros, a contar da 

cota prevista para o passeio público;  

  

d) Elementos gráficos que consubstanciem a redução da cércea da empena cega 

proposta sobre a estrema lateral direita do prédio, por forma a assegurar uma 

redução de, pelo menos 2 metros da actual proposta apresentada, considerando a 
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previsão de cobertura em 2 águas e respectiva caleira interior que garanta o 

escoamento das águas pluviais sobre o prédio; 

  

e) Elementos gráficos que assegurem a representação dos muros de vedação 

propostos com uma cércea máxima de 1.80 metros, nas condições enunciadas na 

alínea x) do Art.º 3º do RMEU.  

  

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

da obra;  

  

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

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

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

de Setembro;  

  

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

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

altura de 0.80 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. 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; 

  

5. 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1565 - REQ 4046/07 � PC 591/05 � Presente requerimento de MANUEL COSTA 

FERNANDES, com residência na Rua Principal, Casais de Areias, Freguesia de Areias e 
Concelho de Ferreira do Zêzere, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia e dos projectos das especialidades, sita na 

Travessa das Andorinhas, Lote 9, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 

Presente projecto de arquitectura ao qual incide a informação técnica que a seguir se transcreve: 

�são passíveis de licenciamento.� 
  
Presentes projectos de especialidades relativo 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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1566 - REQ 4047/07 � PC 594/05 � Presente requerimento de MANUEL COSTA 

FERNANDES, com residência na Rua Principal, Casais de Areias, Freguesia de Areias e 
Concelho de Ferreira do Zêzere, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia e dos projectos das especialidades, sita na 

Travessa das Andorinhas, Lote 10, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 

Presente projecto de arquitectura ao qual incide a informação técnica que a seguir se transcreve: 

� são passíveis de licenciamento.� 
  
Presentes projectos de especialidades relativo 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. 

 

 

1567 - REQ 3798/07 � PC 609/07 � Presente requerimento de ANA RITA PIEDADE 

FRANCISCO, com residência na Rua das Peixeiras n.º 21, Martingança, Freguesia de Pataias 

e Concelho de Alcobaça, solicitando autorização para ocupação da via pública, na Rua dos 

Carrasqueiros, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir com os seguintes 

condicionalismos: 

  

a) Os amassadouros e depósitos deverão ficar no interior dos tapumes a construir 

na obra, devendo estes estarem de acordo com o previsto nos Art.º 36º e 38º do 

RMEU (Regulamento Municipal de Edificações Urbanas);  

 

b) Na montagem dos andaimes confinantes com o espaço público deve ser 

colocado um resguardo que evite a queda de poeiras e outros materiais fora da 

zona dos mesmos, de acordo com o previsto no Art.º 39º do RMEU 

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas); 

 

c) A marcação da ocupação será feita pelos serviços de fiscalização; 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 15.11.2007 2007 e no dia 16.11.2007 

 (continuação) 

 

Acta n.º 25 

 

 18 

1568 - REQ 3264/07 � PC 659/04 � Presente requerimento de GUILHERMINA MIRANDA 

MARIA ROSA, com residência na Rua da Lota n.º 3, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de 
Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

alteração e ampliação de uma moradia, sita no Beco dos Teimosos, Praia da Vieira, Freguesia 

de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, 

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

e regulamentares aplicáveis, designadamente:  

  

a) N.º 1 do Art.º 66º do RGEU, por a presente proposta do compartimento 

designado por �quarto� não possuir uma área mínima de 10.5 m2, face à 

tipologia T1 proposta; 

 

b) N.º 1 e n.º 3 do Art.º 66º do RGEU, por a presente proposta não assegurar uma 

área mínima de 4 m2, relativo ao suplemento de área obrigatório, a distribuir-

se pela cozinha e sala, e afecta ao tratamento de roupa; 

 

c) N.º 1 do Art.º 67º do RGEU, por a presente proposta não assegurar uma área 

mínima bruta de 52 m2 ao fogo proposto, de tipologia T1;  

 

d) N.º 1 do Art.º 68º do RGEU, por a presente proposta não assegurar uma área 

mínima de 3.5 m2 para o compartimento designado por instalação sanitária, 

atendendo à tipologia T1 proposta;  

 

e) Art.º 87º do RGEU, por não demonstrar, em devida peça gráfica, o sistema de 

renovação de ar para o compartimento designado por �casa de banho�. 

  

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

100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação às 

questões que motivaram o indeferimento.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1569 - REQ 3581/07 � PC 1038/02 � Presente requerimento de MARIA PIEDADE SILVA 

TERESO, com residência na Rua 10 de Junho n.º 3, Picassinos, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia e muros, sita na Rua 10 de Junho, Picassinos, Freguesia e Concelho 

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

  

Deferir.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1570 - REQ 2133/07 � PC 689/05 � Presente requerimento de EULALIA NUNES 

FRANCISCO GERMANO, com residência na Rua de Leiria n.º 47, Barqueiro, Freguesia de 

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

licenciamento da alteração de uma fracção comercial, sita na Rua de Leiria n.º 47, Barqueiro, 

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

  

Indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 04/06, designadamente por:  

  

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis:  

  

a) N.º 1 do Art.º 19º do RMEU, por o acesso ao parqueamento automóvel se 

situar sobre o gaveto;  

b) N.º 1 e n.º 2 do Art.º 12º do RMEU, por não fazer menção aos números dos 

processos camarários existentes relativos aos restantes polígonos representados 

no interior do prédio ou por não proceder à legalização dos mesmos, através da 

apresentação de desenhos de sobreposição e da situação final;  

c) Art.º 6º e Art.º 8º do regime jurídico da instalação e do funcionamento dos 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas, disposto no Dec.-Lei n.º 

57/2002, de 11/03, por omissão dos pareceres vinculativos do SNB e das 

autoridades de saúde, face a proposta de legalização de estabelecimento de 

bebidas designado em peça gráfica como �café�.  

  

2. Violar o N.º 10 do Art.º 5º do PDMMG, por não se considerarem assegurados os 

lugares de estacionamento no interior do prédio, decorrente do incumprimento do 

preceituado no n.º 1 do Art.º 19º do RMEU. 

  

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

100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação às 

questões que motivaram o indeferimento.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1571 - REQ 2216/07 � PC 386/07 � Presente requerimento de JACINTA & EZEQUIEL, 

LDA, com sede na Rua Vila Real de Santo António n.º 36, R/c 1º, Freguesia e Concelho da 

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

estabelecimento de bebidas com fabrico, sito na Rua Vila Real de Santo António n.º 36, R/c 1º, 

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

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º1 do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelos motivos que se 

enumeram: 

  

- Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 
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a) Propor a eliminação do estacionamento na cave que se encontra afecto ao 

estabelecimento, por exigência do estipulado no ponto 8 do art.º5 do PDM, que 

obriga a 1 lugar de estacionamento por cada  50m2 da área coberta;  

b) As alterações propostas estarem representadas  partindo de desenhos que 

indicam como existentes e licenciadas, partes de construções que de facto não 

estão  

  

Mais deliberou informar que : 

  

a) Não indicou a capacidade máxima proposta/possível para o estabelecimento.  

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

às questões que motivaram o indeferimento. 

 

Deliberou ainda cometer o processo as Serviços de Fiscalização para proceder à 

verificação das condições actuais do estabelecimento e, se for caso disso, instruírem os 

respectivos autos de participação.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1572 - REQ 2407/07 � PC 421/07 � Presente requerimento de PAVIVILA - 

CONSTRUÇÕES, LDA, com sede em Apartado 311, Lameira, Freguesia de Fátima e 

Concelho Ourém, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma 

garagem e sala de convívio, sita em Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º1 do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelos motivos que se 

enumeram: 

  

- Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

  

a) Não respeitar o uso previsto no loteamento para este lote, ao apresentar um 

edifício com características de espaço complementar à habitação, com área 

superior ao previsto no alvará do loteamento;  

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

às questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1573 - REQ 2812/07 � PC 390/06 � Presente requerimento de FLORBELA MARQUES 

VIDAL, com residência na Rua António Vitorino n.º 17, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira 
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de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento 

da legalização de uma garagem e arrumos, sita na Rua António Vitorino n.º 17, Praia da Vieira, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º1 e Nº4 do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelos motivos que 

se enumeram: 

  

  

a) Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente a Alínea aa), 

do Art.º 3º, do R.M.E.U., porque contraria a definição de anexo, face ao designado 

como �edifício de função complementar e/ou referenciado a uma construção 

principal, com entrada autónoma pelo logradouro desta ou pelo espaço público, não 

possuindo título de propriedade autónomo nem constituindo unidade funcional  

  

     �A presente pretensão visa a proposta de ampliação sob a assunção de um 1º 

andar sobre a construção alegadamente licenciada (cuja altura varia entre 2.70 m 

e 3,40m de pé-direito), com inerente aumento da cércea e volume da edificação 

implantada à estrema tardoz do prédio. A ampliação solicitada não se enquadra na 

definição de anexo supracitada, não se considerando, claramente, uma edificação 

de função complementar à existente.� 

  

b) A obra ser susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações e a sua 

adequada inserção no ambiente urbano, designadamente em resultado da 

desconformidade com as cérceas dominantes e a volumetria das edificações; 

  

c) Violar as dimensões mínimas previstas para a garagem  no  ponto 5 do Art.22º do 

RMEU; 

  

d) Apresentar uma varanda com características de corredor, que constitui a única 

saída dos vários compartimentos e cuja largura não tem a dimensão mínima 

prevista pelo Art.º70º do RGEU.  

  

 Mais deliberou informar que o presente pedido se encontra deficientemente instruído por 

omissão de: 

          

a) Planta de implantação à escala 1/200 sobre levantamento topográfico do terreno e 

área envolvente (...) conforme se define no ponto 2 do Art.º10º do RMEU; 

  

b) Alçado tardoz do anexo, nos termos do disposto na alínea a) do nº5 do Artr.10º do 

RMEU; 

  

c) Cortes longitudinais e transversais à escala 1/200 em conformidade com o ponto 3 

do Art.º10º do RMEU; 

  

d) O n.º dos processos camarários que estão na base do licenciamento das construções 

existentes, conforme se refere no Art.º12º do RMEU; 
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e) Plantas com indicação dos afastamentos a que se encontram os vários volumes 

(licenciados e a licenciar),de modo a permitir avaliar o cumprimento do previsto 

nos artigos 73º e 75º do RGEU) 

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

às questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1574 - REQ 4178/06 � PC 722/06 � Presente requerimento de MARIA EMILIA SOUSA 

SILVA, com residência na Rua da Estrada Velha n.º 9, Albergaria, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da legalização de dois 
barracões, sitos na Estrada do Fagundo, Fagundo, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º1 do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelos motivos que se 

enumeram: 

  

- Violar Plano Municipal de Ordenamento do território, nomeadamente o artigo 12º 

do regulamento do PDM. 

  

Mais deliberou informar que : 

  

a) Os pavilhões estão licenciados desde 1984 para armazém, tendo no entanto 

sido registados na Conservatória do registo Predial para fins industriais em 

1977; 

  

b) Em memória descritiva refere-se que os pavilhões se encontram já constituídos 

em regime de propriedade horizontal, mas não faz prova desse facto; 

  

c) Solicita-se a sua legalização como indústrias, quando de facto se encontram 

inseridos em zona que, como se encontra descrito no artigo 12º do regulamento 

do PDM da Marinha Grande, não prevê este tipo de ocupação; 

  

d) A planta à escala 1/25000 e a planta à escala 1/2000 localizam o terreno em 

sítios diferentes; 

  

e) A área constante na planta de implantação é diferente da representada na 

planta de localização; 

  

f) No local não existem redes de saneamento doméstico e pluvial; 

  

g) As peças desenhadas apresentadas não são fieis ao existe no local; 

  

h) Não apresenta a vermelho os anexos laterais que pretende legalizar; 
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i) Não apresenta cálculos que permitam verificar que a proposta se adequa ao 

permitido para o local em termos de índice de construção máxima; 

  

j) Não apresenta cortes elaborados conforme previsto no ponto 3 do artigo 10º do 

RMEU; 

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

às questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1575 - REQ 84/07 � PC 12/07 � Presente requerimento de SUSANA MARIA PEDRO 

PEREIRA MATOS, com residência no Beco Arnaldo Barbeiro n.º 4, Ordem, Freguesia e 

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

construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua dos Eucaliptos, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º1, nº4 e nº5 do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelos motivos que 

se enumeram: 

  

a) Violar Plano Municipal de Ordenamento do Território  e outras normas legais e 

regulamentares em vigor, nomeadamente o artigo 73º do RGEU, o ponto 5 do 

artigo 21º do RMEU e o nº8 do artigo 5º do Regulamento do PDM; 

  

b) Ser a obra susceptível de manifestamente contribuir para, pela sua aparência, 

prejudicar o enquadramento urbano envolvente; 

  

c) Ausência de infra estruturas de saneamento pluvial face ao piso em cave proposto. 

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

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

 

 

1576 - REQ 2599/04 � PC 595/04 � Presente requerimento de EUROMARINHA -COMPRA 

VENDA E ADM.DE BENS IMÓVEIS, LDA., com sede na Rua do Lameiro n.º 29, Loja 5, 

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

de licenciamento da abertura de um arruamento, a partir da Rua do Lamarão, Pedrulheira, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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a) Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º1 do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, por violar 

Plano Municipal do Ordenamento do Território nomeadamente por: 

  

� Não ser o presente projecto passível de ser considerado um estudo de conjunto nem 

existir para o local qualquer Plano de Urbanização e no entanto propor a abertura 

de um arruamento, quando tal operação só é consentida desde que devidamente 

considerada em plano municipal de ordenamento ou, em alternativa,  se apresente 

um estudo de conjunto da área abrangida, (previsto pelo art.º5º.nº4º, em conjugação 

com o art.º4º nº4 do Regulamento do PDM da Marinha Grande). 

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

às questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1577 - REQ 1458/05 � PC 296/05 � Presente requerimento de ISAURA ALMEIDA 

TEIXEIRA FERREIRA, com residência na Rua 10 de Junho n.º 45, Picassinos, Freguesia e 

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

estabelecimento comercial (Peixaria), sita na Rua 10 de Junho n.º 45, Picassinos, Freguesia e 

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

 

Indeferir, ao abrigo da alínea a) e c) do n.º1 do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelos motivos que se 

enumeram: 

 

a) da alínea a) do n.º 1 do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo 

Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, designadamente por desrespeito por normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente por: 

- não mencionar o n.º  de estacionamentos afectos à parte comercial, conforme 

exigido no ponto 8 do art.º 5 do PDM. 

- não fazer menção do número de processo camarário existente para o edifício, bem 

como outros elementos que possibilitem a sua referenciação por parte dos serviços 

Municipais, conforme exigido no ponto 1 do art.º 12.º do RMEU. 

- não mencionar a entidade exploradora, conforme o exigido no ponto 1 do art.º 15º 

do DR 168/97 de 4/07, com as alterações dadas pelo DR 57/02 de 11/03. 

- não mencionar o nome do estabelecimento, conforme o exigido no ponto 1 do art.º 

15ª do DR 168/97 de 4/07, com as alterações dadas pelo DR 57/02 de 11/03. 

- por se tratar de obras de alteração e reconstrução, não apresenta a fotografia do 

imóvel conforme o mencionado na alínea j) do n.º 2 do art.º 11.º da Portaria 

1110/2001 de 19 de Setembro. 

 

b) nos termos da alínea c) do n.º 1 do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 

dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, designadamente por: 
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- haver recusa de aprovação da entidade consultada nos termos do presente 

diploma e que cuja decisão é vinculativa para os órgãos municipais, 

nomeadamente a falta de parecer favorável do serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil emitiu o parecer, que se transcreve: 

 

�Analisando o projecto da obra em ref., verifica-se que não cumpre os disposto na 

Portaria 1299/2001 de 21 nov., nomeadamente: - Pontos: 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, pelo que o 

parecer é desfavorável.�. 

 

Deliberou igualmente informar  que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.ª, sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

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

 

 

1578 - REQ 2528/05 � PC 519/05 � Presente requerimento de JOSÉ MARIA HENRIQUES, 
com residência na Rua Santos Barosa n.º 15, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um barracão, 

sito na Rua do Fetal, Freguesia  de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise a Câmara deliberou indeferir, ao abrigo da a) do nº1 do artigo 24º 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, por violação do plano municipal de ordenamento do território, nomeadamente: 

  

- A construção ser para um fim diferente do permitido pelo parecer emitido pela 

CRRABL; 

   

Mais deliberou informar que, relativamente à apresentação de um posterior pedido há 

que considerar que: 

  

a) Carecerá sempre de prévia autorização da CRRABL para o fim a que se destina; 

  

b) Carecerá de confirmação de existência de infraestruturas de água e saneamento e 

arruamento devidamente pavimentado, a menos de 50m do limite da propriedade; 

  

c) Dependerá da apresentação de projecto de infraestruturas que contemple o 

prolongamento do arruamento e das necessárias infraestruturas, na extensão de 

rua confinante com o prédio sendo que, a cargo do requerente ficarão os encargos 

inerentes à sua execução, bem como os encargos de funcionamento das infra-

estruturas por um período mínimo de 10 anos. � ; 

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

às questões que motivaram o indeferimento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1579 - REQ 3905/06 � PC 692/06 � Presente requerimento de ANTÓNIO RICARDO ROSA 

SILVA, com residência na Rua Principal n.º 12, R/c, Pocariça, Freguesia de Maceira e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 

barracão, sita na Rua 1, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo da alínea b), do n.º2 e nº5 do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelos motivos que 

se enumeram: 

  

- Ausência de arruamentos e infraestruturas de abastecimento de águas e 

saneamento: 

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

às questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1580 - REQ 1308/02 � PC 263/02 � Presente requerimento de LAUTELMO NASCIMENTO 

COUCEIRO, com residência na Rua do Aqueduto n.º 8, Picassinos, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 

bloco habitacional, sito em Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º1, nº4 e nº5 do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelos motivos que 

se enumeram: 

  

a) Ausência de arruamentos e infra-estruturas de abastecimento de águas e 

saneamento; 

b) Ser a obra susceptível de manifestamente afectar a estética da povoação e a sua 

adequada inserção no ambiente urbano, face ao impacto do volume proposto para 

o Aglomerado Urbano onde se insere;  

c) Violar Plano Municipal de Ordenamento do Território; 

  

Mais deliberou informar que o presente pedido se encontra deficientemente instruído por 

omissão de: 

          

a) Elementos que demonstrem o cumprimento do Decreto �Lei n.º 66/95 de 08/04, 

relativamente ao estacionamento em cave; 

  

b) Elementos que nos permitam avaliar qual a atribuição que iria ser dada ao espaço 

envolvente e deixar bem definido qual o espaço público e qual o espaço privado; 

  

c) Elementos que permitam avaliar o cumprimento do Decreto. Lei 64/90 de 21/02 

relativamente ao projecto de Segurança do edifício; 
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d) Contabilizar a estimativa dos arranjos exteriores e especificar a totalidade de 

pavimentos que serão aplicados na zona envolvente do edifício; 

  

Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a 

faculdade de realização da operação;  

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação 

às questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1581 - REQ 4065/07 � PC 497/07 � Presente requerimento de MANUEL JOAQUIM 

FORTUNATO, com residência na Av. Vítor Galo n.º 21, 1º Dto, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades e 

arquitectura referentes ao processo de licenciamento da alteração de estabelecimentos 

comerciais destinados a farmácia, sitos em Av. Vítor Gallo n.º
s  19 e 23, R/c, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 18/10/2007. 
  
Presente informação técnica que refere ter sido dada resposta ao condicionalismo de 

arquitectura constante da mesma deliberação de Câmara. 
  
Presentes projectos de alterações às especialidades relativos às redes prediais de águas e 
esgotos domésticos relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se 

transcreve: �Não se vê inconveniente na emissão de parecer favorável.� 
  
As peças em causa encontram-se assinadas por técnico legalmente habilitado a acompanhadas 

do termo de responsabilidade a que se refere o art.º 10 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 e enquadram-se 
no disposto no n.º8 do artigo 20º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo decreto-lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 
  
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. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira esteve ausente durante a discussão e votação do 

presente processo por se ter declarado impedido, nos termos do previsto no art.º 44º, n.º 1, 

alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é parte interessada no 

procedimento. 

 

 

3 - DIVERSOS 
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1582 - REQ 3518/07 � PC 729/99 � Presente requerimento de CONSTRUÇÕES COELHO 

E FERREIRA, LDA., com sede na Rua dos Coelhos n.º 56, Segodim, Freguesia de Monte 
Real e Concelho de Leiria, solicitando a recepção provisória das obras de infra-estruturas, em 
Lameirão, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente requerimento apresentado por Construções Coelho Ferreira, Ldª, titular do processo de 
licenciamento de construção de um edifício PC. n.º 729/99, no lugar de Lameirão, Amieirinha,  

Marinha Grande, a solicitar a recepção provisória das obras de infra �estruturas a que ficou 
condicionado.   
  
Presente igualmente o Auto da comissão de vistorias e informação sobre a duplicação de 

garantias bancárias, que propõe o seguinte: 

  

Receber provisoriamente as obras de infra-estruturas, conforme auto anexo e mandar 

libertar o montante de � 91.357,10 (noventa e um mil trezentos e cinquenta e sete euros e 

dez cêntimos), garantia N/Nº D.17062, datada de 07 de Janeiro de 2004, do Banco 

Internacional de Credito, no valor de � 101.507,88 (cento e um mil quinhentos e sete euros 

e oitenta e oito cêntimos), referente à componente da execução do arruamento e rede de 

aguas residuais domesticas; e � 32.555,14 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco 

euros e catorze cêntimos), da garantia N/Nº D.17061 da mesma data e Banco, no valor de 

� 36.172,38 (trinta e seis mil cento e setenta e dois euros e trinta e oito cêntimos), na 

componente da execução da rede de aguas residuais pluviais.  

  

Face à existência da duplicação de garantias, propõe-se a libertação total da garantia 

bancária N/Nº D.17063, datada de 07.01.2004, no valor de � 36.516,70 (trinta e seis mil 

quinhentos e dezasseis euros e setenta cêntimos), da mesma entidade bancária.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

4 - 19.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007





1583 - Presente proposta da 19ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
16ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 34.251,00 euros nos reforços 

e 34.251,00 euros nas anulações; 
15ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 3.000,00 euros 
nos reforços e 3.000,00 euros nas anulações. 
16ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 19.061,00 euros 
nos reforços e 32.161,00 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 19ª 

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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



5 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS 

TENDAS COM A DIMENSÃO DE 15M X 25M, CADA, PARA INSTALAÇÃO DO 

MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, INCLUINDO A SUA 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 

 

 

1584 - Presente informação n.º 96/07 da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos datada de 

17/10/07, onde se fundamenta a necessidade de se proceder à aquisição de 3 tendas com a 

dimensão de 15m x 25 m, cada, tendo em vista a sua utilização para efeitos do funcionamento 

do Mercado Municipal da Marinha Grande. 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta aquisição de bens e serviços é de 183.000 euros, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Presente propostas de Programa de Concurso e de Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e 

Cláusulas Técnicas. 
 
Analisados os documentos supra referenciados a Câmara Municipal delibera autorizar a 

realização da despesa e determinar a abertura de concurso público para a aquisição de 

três tendas com a dimensão de 15m x 25m, cada, para instalação do Mercado Municipal 

da Marinha Grande, incluindo a sua montagem e desmontagem, e aprovar o Programa de 

Concurso e o Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e Cláusulas Técnicas, nos 

termos do art.º 18.º, n.º 1, alínea b), art.º 78º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 do mesmo, do art.º 79º, 

n.º 1, e art.º 80º, n.º 1 todos do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, e de acordo com o 

art. 64º, n.º 1 alíneas d) e q) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

Delibera, ainda, designar, de acordo com os n.ºs 1 e 2 do art.º 90 do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, o júri para conduzir o referido procedimento, o qual será 

constituído pelos seguintes membros: 

 

Efectivos:  

 

 Dr. Paulo Gonçalves, Presidente; 

 Eng.ª Carla Lucas, vogal (substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos); 

 Dr.ª Carina Pedro, vogal. 

 

Suplentes: 

 

 Dr.ª Sara Coelho; 

 Rodolfo Roldão. 

 

Nos termos do artigo 108º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 Junho, é delegada no júri 

a competência para a realização da audiência prévia. 
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Propõe-se que o critério de adjudicação seja o mais baixo preço. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 votos contra dos Srs. 

Vereadores do P.S., que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

«Votámos contra porque uma das razões que nos levou a não votar este ponto anteriormente 

prendia-se com o facto  de o Sr. Presidente da Câmara não estar presente nessas reuniões e 

uma vez regressado à Câmara poderia alterar esta proposta de decisão. Todavia, com a 

alteração que se deu hoje na reunião de Câmara por força  da sua suspensão, essa expectativa 

deixou de existir na medida em que o Presidente em exercício e os restantes Vereadores da 

maioria,  persistiram nessa intenção. Para além disso também sugerimos na última reunião 

que fosse ponderada a hipótese de instalação da venda de peixe no mercado novo como foi 

desejo expresso das peixeiras na reunião pública, mas, pelos vistos, essa recomendação não foi 

atendida dado que a proposta hoje em discussão é exactamente igual às anteriores. Por tudo 

isto os Vereadores do P.S. votam contra com os fundamentos da declaração da reunião de 

Câmara de 25/10/2007 que se dá por reproduzida a seguir: 

�A decisão de colocar em instalações provisórias, numa área urbana abrangida por Plano de 

Pormenor plenamente eficaz e em completa violação deste, o Mercado Municipal é uma 

decisão ilegal da responsabilidade dos Vereadores do PCP e do PSD. Para essa decisão não 

foi tomada nenhuma deliberação de Câmara e, portanto, todos os actos administrativos lá 

praticados, bem como aquisições sem concurso ou procedimento legal adequado, assim como 

empreitadas de construção de largas centenas de milhares de euros são, totalmente nulas, 

passíveis de procedimentos de ordem legal e financeira para os seus autores e responsáveis. 

Os Vereadores do PS nada têm a ver com isso pois não tomaram parte de nenhuma dessas 

decisões, ficando por isso isentos de responsabilidade nos termos do n.º 3 do artigo 93 da Lei 

169/99, na redacção dada pela Lei 5-A.  

Por isso, a proposta de abertura de concurso, hoje apresentada em reunião de Câmara, para 

aquisição de tendas para o �dito� Mercado provisório é mais um acto na sequência de todos 

os outros anteriores. De facto, já lá estão tendas instaladas que custam dezenas de milhares de 

euros e que lá foram colocadas sem concurso, nem sequer cabimento orçamental na medida 

em que as tendas estão lá instaladas desde o encerramento do Mercado da Resinagem pela 

ASAE e a Assembleia Municipal só aprovou a revisão orçamental para esse efeito muito depois 

do compromisso assumido pelos Vereadores do PCP e do PSD. Por tudo isto e pelos escassos 

elementos que nos foram entregues para analisar, temos muitas dúvidas que o concurso agora 

aberto não seja apenas uma forma de tornar legal um conjunto de ilegalidades já 

praticadas.�» 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira declarou o seguinte: 

 

�Na reunião existente há dias com os vendedores do mercado e peixeiras ficou claro que tanto 

uns como as outras não queriam nem querem ir para o mercado do Atrium. 

Nesta reunião estiveram apenas três peixeiras e não vi nelas qualquer manifestação no sentido 

de irem para o mercado do Atrium. 

Porém, noutras reuniões havidas com a totalidade das peixeiras, todas elas se manifestam em 

ir vender o peixe para o mercado provisório dado que aí têm muito mais possibilidades de 

venda e nesse sentido foi-me proposto por elas mesmo a retirada de algum equipamento para 

evitar maiores despesas no mercado provisório actual. É nesse sentido que se está a trabalhar 

e esperamos que na próxima semana já haja condições da venda do peixe com todas elas�. 
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O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�É com sentimento de alguma satisfação que vejo neste momento, e finalmente, criadas 

condições para deliberar acerca deste assunto. Tal deliberação corresponde à avaliação feita 

pelo executivo como sendo a solução que, dados os vários condicionalismos existentes 

relativamente à questão do mercado, e sendo inviável uma solução definitiva encontrada no 

curto prazo, entendemos que a aquisição do conjunto das tendas que albergam 

provisoriamente o mercado municipal é a que corresponde à gestão mais racional dos 

recursos. De facto, não só vai permitir pôr fim aos custos com o seu aluguer, que são 

significativos como, a médio prazo, se tornará menos onerosa atendendo à necessidade de 

prolongar a situação de aluguer caso não se procedesse à aquisição definitiva. Por último, 

consideramos que se trata não só de solucionar o problema do funcionamento do mercado na 

actual conjuntura como se trata de um investimento de longo prazo, uma vez que assim que 

este equipamento deixe de ser necessário para o fim a que actualmente está destinado, passará 

a constituir um recurso permanentemente disponível para os mais variados fins, tanto na área 

das actividades culturais, desportivas, educativas e mesmo como apoio a iniciativas de outras 

entidades�. 

 

O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro pediu para subscrever  esta declaração, o que foi aceite. 

 
   
6 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, 

DATADO DE 02/10/2007, RELATIVO À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE 

�PAVIMENTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE� 

 

 

1585 - Presente Despacho do Sr. Vice Presidente, de 2 de Outubro, com o seguinte 

conteúdo: 

 

�Presente informação da Divisão de Infra-Estruturas e Redes Municipais, de 2 de Outubro de 

2007, com referência 02/2007, relativa ao ajuste directo n.° 35/07� DIRM � �Pavimentação 

do Mercado Municipal da Marinha Grande � carácter de urgência�, cujo conteúdo integral 

se dá por reproduzido, convindo referir as seguintes passagens: 

- «na sequência do encerramento do Mercado Municipal (...) pela ASAE, no dia 

19/09/2007, Quarta feira, foi pedido pelo Sr. Vereador Artur de Oliveira, devido aos 

factos decorridos que fizesse contactos junto de empreiteiros de estradas com 

disponibilidade de executar de imediato e com carácter de urgência a pavimentação de 

uma determinada área junto dos campos de ténis, com a finalidade de instalação de 

tendas nesse mesmo local e após pavimentação para que no dia 22/09/2007, sábado, 

pudesse funcionar o mercado, sendo incluído na mesma área a pavimentar uma zona 

para estacionamento de apoio ao mesmo, assim como para abastecedores»; 

- «o serviço solicitado pelo Sr. Vereador têm carácter de urgência pelo que se poderá 

enquadrar na legislação vigente nomeadamente ao abrigo do n.° 1 Alínea c), do Art.º 

136 do decreto-lei n.° 59/99, de 02 de Março»; 

- «após contactos com algumas empresas do ramo as mesmas não mostraram 

disponibilidade para executar o trabalho pretendido», «só a firma Manuel Gomes 

António Lda., se mostrou disponível»; 
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- «a possibilidade de abertura do mercado no dia 22/09/2007, sábado com o mínimo de 

condições, quer a nível de implantação das tendas onde funciona o mercado 

propriamente dito, quer a nível de apoio aos revendedores, passando pelo 

estacionamento dos utentes» 

- «a estimativa de custo orça em 145. 119,52 euros (cento e quarenta e cinco mil, cento e 

dezanove euros e cinquenta e dois cêntimos) mais IVA». 

Foram, informalmente consultadas as empresas António Leal, SA, Matos & Neves, Lda. e 

Manuel Gomes António, Lda. Só a última mostrou disponibilidade para assegurar a execução 

pretendida rio espaço de tempo fixado. 

Em 19 de Setembro de 2007, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica ordenou �a 

suspensão imediata do funcionamento e utilização� do mercado municipal da Marinha 

Grande, localizado no edifício da antiga fábrica de resinagem, na sequência de uma 

�inspecção das condições higio-sanitárias e técnico-funcionais�. 

Perante as circunstâncias assim descritas, foi entendido, como decisão de gestão, tomar de 

imediato medidas que, independentemente do cumprimento das formalidades legais, pudessem 

assegurar o funcionamento provisório do mercado noutro local. 

Os trabalhos, ao nível de obras públicas, foram executados nos termos descritos na 

informação da DIRM � Divisão de Infra-Estruturas Municipais. 

O artigo 136°, n.° 1, alínea c), do Decreto-Lei n.° 59/99, de 02 de Junho, referido na 

informação antes citada, determina que: 

�o ajuste directo só é admissível, seja qual for o valor estimado do contrato, nos seguintes 

casos: Na medida do estritamente necessário quando, por motivos de urgência imperiosa 

resultante de acontecimentos imprevisíveis pelo dono da obra não possam ser cumpridos os 

prazos exigidos pelos concursos públicos, limitado ou por negociação, desde que as 

circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, imputáveis ao dono da obra�. 

Atendendo a que constitui acontecimento imprevisível a ordem de suspensão imediata do 

funcionamento e utilização do mercado municipal pela Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica, sem que tal decisão tenha sido precedida de uma prévia comunicação e/ou fixação 

de um prazo imperativo para a resolução das questões motivadoras dessa ordem. 

Atendendo a que constituem motivos de urgência imperiosa a necessidade de assegurar, sem 

hiatos, o funcionamento do mercado municipal, tendo em conta as necessidades de 

abastecimento da população, de desenvolvimento de uma actividade económica (por parte dos 

vendedores) com vista ao seu próprio sustento, e à obrigação da Câmara Municipal em prover 

pela existência e funcionamento desse mercado. 

Atendendo a que constitui atribuição municipal o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos no domínio dos mercados e feiras municipais (artigo 160, da Lei n.° 159/99, de 

14 de Setembro). 

Atendendo a que a determinação de assegurar a continuidade do funcionamento do mercado 

não permitia o cumprimento dos prazos fixados pelos concursos público, limitado ou por 

negociação. 

Atendendo a que a interrupção de funcionamento do mercado municipal poderia originar 

pedidos de indemnização, por danos emergentes e lucros cessantes, por parte dos titulares de 

lugares nesse mercado, constituindo a Câmara Municipal em pesados encargos. 
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Atendendo a que as circunstâncias invocadas � ordem de encerramento pela  ASAE � não 

são imputáveis à Câmara Municipal, tendo em conta que: 

a) o delegado de saúde da Marinha Grande, no dia 20 de Setembro, emitiu um documento 

no qual considera que o mercado municipal se pode manter em actividade. 

b) o relatório de vistoria sanitária, elaborado pelo delegado de saúde e pelo veterinário 

municipal, impede a entrada em funcionamento do mercado localizado na Rua das 

Portas Verdes (registo de entrada 4647/2007). 

c) ao longo dos últimos tempos foram realizadas pequenas reparações (substituição de 

vidros, pinturas, trabalhos eléctricos, colocação de exterminadores de insectos) que 

visaram melhor as condições de funcionamento do mercado. 

d) está adjudicada uma empreitada de remodelação da rede predial de esgotos domésticos 

e pluviais do mercado municipal, cujo início ocorreria, previsivelmente, na semana em 

que foi ordenado o encerramento do mercado, no valor de 118.959,58 euros. 

Atendendo a que, ciente da desproporcionalidade da medida ordenada pela ASAE, foi 

interposta providência cautelar no tribunal judicial da comarca da Marinha Grande, 

requerendo a suspensão dessa medida. 

Atendendo a que, tendo por base avaliações de gestão, foi considerado que não existia 

qualquer outro local onde pudesse ser instalado, a título provisório, o mercado municipal. 

Presente informação com referência RV/07, de 2 de Outubro, na qual se abordam os aspectos 

relativos às áreas pavimentadas de modo a verificar a premissa �na medida do estritamente 

necessário�, em que se conclui: 

- �da observação do local da obra, a área pavimentada em betuminoso é superior à área 

utilizada pelas tendas montadas sendo no entender destes serviços, necessária para 

acautelar o movimento de viaturas ligeiras e comerciais e que sem esta pavimentação 

originariam levantamento de pó, com a agravante da zona ser um descampado e de 

inverno resultariam em lamas e poças, havendo a tendência com a passagem de 

viaturas e pessoas, para o arrastamento destas terras e lamas para o recinto 

propriamente dito do mercado�; 

- �verificou-se que algumas zonas de estacionamento não foram pavimentadas em 

betuminoso tendo ficado em tout-venant, privilegiando apenas os arruamentos de 

acesso, o que vem confirmar que houve uma atenta preocupação com os eventuais 

problemas de poeiras e lamas�; 

- �a estrutura de pavimento adoptada configura-se correcta para os fins a que se destina 

devido ao tipo de fundação existente. A zona em referência era no passado um pinhal 

com solos arenosos, pelo que se justifica uma camada de tout-venant com uma 

espessura de 0.30m�; 

- �a espessura para a camada de betuminoso de 0,05m configura-se também adequada 

face à necessidade de circulação de viaturas com pesos superiores a 3 500KG, porque 

com espessuras inferiores dificultaria o desempeno da camada betuminosa e a 

regularidade do próprio pavimento�; 

- �a drenagem doméstica serviu para drenar também as instalações sanitárias que já se 

encontravam no local e a drenagem pluvial foi executada com o objectivo de drenar 

umas caleiras instaladas na zona limitrofe das tendas de modo a evitar a entrada de 

água das chuvas nos recintos criados�; 
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- �verifica-se que foram apresentados preços unitários correntes no mercado de obras 

com trabalhos similares�. 

Atendendo a que existe dotação orçamental na acção 2007/I/132. 

O valor indicado na informação da DIRM, foi cabimentado em 2 de Outubro de 2007. 

Adjudico, por ajuste directo, de acordo com o artigo 136°, n.° 1, alínea c), do Decreto-Lei n.° 

59/99, de 2 de Março, no exercício da competência prevista no artigo 18°, n.° 1, alínea a), do 

mesmo diploma legal, e com os artigos 57º, n.º 3 e 68°, n.° 1, alíneas f) e g), da Lei n.° 169/99, 

de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a empreitada de 

�Pavimentação do Mercado Municipal da Marinha Grande�, já  executada, pelo valor de 

145.119,52 euros, a que acresce IVA à taxa legal, à empresa Manuel Gomes António, Lda�. 

 

A Câmara Municipal, por concordar com o seu conteúdo, delibera ratificá-lo. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 votos contra dos Srs. 

Vereadores do P.S., que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

«Votámos contra porque o despacho e a deliberação são totalmente ilegais, e por isso 

declaramos que os Vereadores do P.S. não tiveram responsabilidade nesta tomada de decisão, 

ficando por isso isento de responsabilidade, nos termos do n.º 3, do art.º 93º da Lei n.º 169/99, 

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

também que tendo a Câmara um conjunto vasto de juristas, nenhum deles tenha subscrito esta 

informação técnica, apesar dela estar cheia de descrições jurídicas, exortamos por isso 

também que da leitura desta acta e desta declaração de voto quer a chefe de Divisão 

Administrativa, que é jurista, quer a chefe de Divisão Financeira, quer ainda o Dr. Miguel 

Crespo, como jurista especialista em processos de contratação e de aquisição, pudessem apor 

o seu parecer sobre a legalidade do despacho e da deliberação, bem como a legalidade do 

procedimento de pagamento que pode ser obtido para além dos pareceres técnicos deles, 

através de consulta e pedido de esclarecimento ao Tribunal de contas e à Inspecção-Geral de 

Finanças, só assim assegurarão a legalidade de todo este procedimento, de forma a que a sua 

competência de dirigentes pudesse sustentar a legalidade da mesma. 

Trata-se de um negócio chorudo para o empreiteiro, que não teve que concorrer no mercado 

com mais nenhum, praticando os preços que bem quis, lesando por isso o erário público 

municipal. 

Neste despacho e no que concerne à referência à alínea c) do art.º 136º do Decreto-Lei n.º 

59/99, queríamos fazer as seguintes considerações: quando refere �na medida do estritamente 

necessário� achamos que poderia haver alternativas ao espaço, em relação à �urgência 

imperiosa� poderia ter sido discutido na reunião de Câmara do dia 20 de Setembro e todas as 

decisões já tinham sido tomadas sem ouvir os Vereadores do P.S.. Relativamente �aos 

acontecimentos imprevisíveis� consideramos que esta já era uma situação previsível. O 

próprio despacho refere que foi entendido como decisão de gestão independentemente de 

formalidades legais (não são os Vereadores do P.S. que tomam decisões de gestão). 

Foi tomada por uma decisão precipitada de gestão que provocou o incumprimento das 

formalidades. Poder-se-ia, tal como já foi referido, encontrar-se outro local na reunião de 

quarta-feira, dia 20 de Setembro, até que as formalidades legais pudessem ser cumpridas. O 

próprio despacho refere o art.º 16º da Lei 159/99, de 14 de Dezembro, onde refere como 

atribuição municipal, para além da gestão, o planeamento. 

Neste caso consideramos que não houve planeamento. Quando refere os pedidos de 

indemnização, será que foram considerados em avaliação os pesados encargos que estão a ser 
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disponibilizados, foram consideradas as verbas que se retiraram de outras actividades para ali 

serem aplicadas em alcatrão, foi planeado o que ali poderá vir a ser feito. Referimos na altura 

das despesas com as obras feitas no mercado velho que se deveria ter atenção a um 

planeamento correcto, verifica-se agora que essas verbas foram desperdiçadas.  

Gostaríamos de referir ainda que na reunião de Câmara onde estiveram presentes os 

vendedores do mercado estes afirmaram que o espaço do mercado velho também não seria o 

adequado e que não quereriam  lá voltar�. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente pois passado todo este tempo está mais do que comprovado de que foi a 

decisão acertada. Após o encerramento do velho mercado devido ao completo abandono de 

intervenção na última década por parte do Partido Socialista e à já mais do que provada 

inviabilidade do edifício do Atrium servir para mercado, como provam os relatórios e os 

pareceres vinculativos do Sr. Delegado de Saúde e do Veterinário Municipal, e a falta de 

espaço alternativo. Foi esta alternativa possível que resultou num visível sucesso como prova a 

satisfação dos vendedores demonstrada na última reunião de Câmara e na qual também 

recusaram linearmente a ida para o edifício do Atrium�. 

     

O Sr. Vereador Artur de Oliveira declarou o seguinte:    

           

�Votei a favor por ter sido uma decisão acertada na rapidez, na eficácia, para resolver um 

problema que no momento nos foi criado com o fecho do mercado da Resinagem e porque no 

momento não existia melhor alternativa. Compreendo a preocupação com os custos elevados 

por parte do Partido Socialista e também por minha parte. Não foi uma despesa desejável mas 

sim uma despesa sem alternativa. No entanto, perante as preocupações apresentadas pelo 

Partido Socialista com tais custos gostaria que tivessem tido a mesma preocupação na decisão 

atempada para a compra das tendas, que conforme foi dito, por cada dia de atraso temos um 

custo perdido de 500 euros diários, e é neste sentido que não vejo motivo nem razão para que 

se tivesse atrasado o concurso. Não sou pessoa formada em Leis, confio e sempre confiei nos 

juristas da Câmara Municipal pela sua grande competência, e de todos tive a informação de 

não ter existido qualquer ilegalidade.� 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Ao ter assinado o despacho que acabou de ser ratificado pelo executivo camarário, fi-lo na 

plena convicção de que não há qualquer violação da legalidade. O referido despacho tem 

sustentação num conjunto de relatórios e pareceres de vários técnicos municipais. É por 

demais evidente que a intervenção não decorreu da vontade do executivo, mas tão só da ordem 

expressa de encerramento decretada pela ASAE. A posição assumida pelo executivo assenta 

nas premissas que é necessário garantir em situações de extrema urgência como é o caso. De 

facto, era absolutamente imprevisível que tal intervenção fosse necessária uma vez que após 12 

anos de total abandono do edifício da Resinagem por parte do Partido Socialista, tinham sido 

iniciadas pelo actual executivo algumas intervenções que decorriam há já algum tempo nas 

instalações do mercado. Para além das intervenções que foram concretizadas tinham sido 

planeadas e estavam adjudicadas obras no valor de cerca de 120.000� com o objectivo de 

suprir grande parte das deficiências detectadas. Perante a intervenção da ASAE, e  sendo 

necessário garantir o funcionamento do mercado no sábado seguinte sem que houvesse  

interrupção do normal abastecimento da população utente do mercado, dispôs-se de apenas 48 
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horas não só para tomar  um conjunto complexo de decisões como para concretizar todas as 

acções necessárias ao seu funcionamento. As obras de pavimentação executadas, para além de 

se conterem no estritamente necessário ao funcionamento do mercado garantindo o seu normal 

abastecimento, o acesso dos utentes e a salubridade das condições de venda dos produtos, não 

serão ainda desaproveitadas quando for possível instalar o mercado em local definitivo, uma 

vez que para a área provisoriamente ocupada  está previsto no Plano de Pormenores da Zona 

Desportiva a criação de uma praça e um espaço para desportos radicais. Relativamente às 

tendas que actualmente albergam o mercado municipal é patente a natureza provisória da sua 

instalação uma vez que para além da sua fixação ao pavimento através de parafusos, não 

houve construção de qualquer tipo de fundações ou estruturas de fixação definitiva. Tal como 

referi na declaração relativa ao ponto anterior, a aquisição destes equipamentos sendo 

absolutamente imprescindível para que o mercado possa continuar a sua actividade podem 

sempre, a qualquer momento em que ocorra a sua libertação deste uso, ser utilizados para os 

mais variados fins. Assim concluo que para além do rigor com que se tem procurado gerir 

todos os aspectos deste processo  se tem feito também o maior esforço para que os gastos a que 

temos sido obrigados tenham aproveitamento futuro�. 

 

O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro pediu  para subscrever a declaração de voto do Sr. 

Presidente, apenas na parte inicial em que justifica o voto nesta reunião, uma vez que na 

parte restante não fazia parte da Câmara. Este pedido foi aceite.     

 





 

ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

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

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pública, a partir das 18,00 horas foi 

concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 dos diplomas citados), 

tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente e pelos Srs. Vereadores presentes na reunião os 

seguintes munícipes:  
 

 

1 - Os Concessionários do Café da Praia em S. Pedro de Moel, referiram que foram 

inspeccionados pela ASAE, que lhes exigiu o Alvará de Licença de Utilização do espaço. 

Uma vez que o proprietário do espaço é a Câmara e que existe um contrato de concessão 

de exploração entre as partes, pretendem saber qual a forma de ultrapassar esta situação, 

dado que aquele que possuem termina em Janeiro de 2008, parecendo-lhes que para a 

nova concessão serão necessárias algumas obras. 

 
O Sr. Presidente informou que a Câmara reuniu há pouco tempo com dois Engº.s da CCDR, 

cuja posição é de que seja elaborado um projecto com as condições necessárias, e que passarão 

por reduzir um pouco o impacto que o estabelecimento causa actualmente em termos de 
ocupação de espaço.  
Dado que o estabelecimento está concessionado por mais sete anos, com opção de mais cinco 

anos, é de todo o interesse da Câmara resolver o assunto, pelo que se a licença de utilização foi 

concedida pela Câmara deverá ser a mesma a renová-la, efectuando os arranjos necessários. 
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O Sr. Vereador Artur de Oliveira disse que antes da renovação da licença de utilização os 

nossos técnicos terão de fazer uma visita às instalações, e que será oportunamente marcada. 
 
Os concessionários referiram que as questões mais prementes são de ordem higiénica, pelo que 

entendem que a visita ao estabelecimento, para além dos técnicos da Câmara, também deverá 

contar com a presença de uma autoridade de saúde, para logo de imediato, e no local, serem 

eliminadas as questões apontadas pela ASAE. 
 
 
2 - O Sr. Arnaldo Granjeiro da Silva Branco, residente Rua da Fé, Pedra de Cima, 

Marinha Grande, pretende obter esclarecimentos acerca do nosso oficio n.º 10240, de 

15/10/2007, que o informa que deverá retirar a placa com o nome da Rua que colocou 

junto à sua habitação, e que, segundo refere, está em propriedade que é sua. 

 

Depois de explicada a situação, o Sr. Presidente informou o munícipe de que vai enviar a 

Fiscalização Municipal ao local, de modo a verificar se a situação é passível de ser 

transformada numa proposta de atribuição de topónimo. Entretanto fica renovado o pedido que 
lhe foi transmitido pelo Sr. Presidente, para, por enquanto, retirar a placa que lá colocou. 
 
 

3 - As Sr.as Lucinda Francisco, Aurélia Tomás Parreira, Dulce Maria Botas Letra, e 

Outros, residentes no Largo 1º de Maio, Praia da Vieira, solicitam informações acerca do 

funcionamento dum bar na Largo 1.º de Maio � Praia da Vieira, designado �K.O�. 

 

O Sr. Presidente leu a informação que lhe foi prestada pelo Gabinete Jurídico, que faz o ponto 

da situação relativamente ao processo que ali decorre, e que se encontra na fase de notificação 

do proprietário do espaço (Sr. Eugénio Guerra). Dado que não foi possível notificá-lo, por se 
encontrar ausente, vai-se tentar fazê-lo com a colaboração da G.N.R. 
 
As munícipes informaram que o proprietário se encontra no estrangeiro e que pensam que 
ficará lá por um período largo de tempo. 
 
O Sr. Presidente referiu que a Câmara tem dado os passos que legalmente lhe é possível. Face 

à ausência do proprietário e à nova situação criada, terá que ser novamente ouvido o Gabinete 

Jurídico sobre as diligências a tomar, pelo que amanhã mesmo será emitido despacho nesse 

sentido. 
 

 

4 - O Sr. Vítor Amado, residente na freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha 

Grande, inscreveu-se para obter esclarecimentos acerca da suspensão do fornecimento de 

água, contudo não esteve presente. 

 

 





Terminado o atendimento público, a presente reunião foi interrompida, eram 18,50 horas do dia 

15/11/2007, tendo sido retomada no dia 16/11/2007, pelas 10,10 horas, sob a presidência do Sr. 
Presidente, Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença de todos os Srs. 

Vereadores, à excepção do Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira, que não esteve 
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presente.  
 
A ordem do dia foi retomada a partir do seu ponto sete. 
 


 

 

 

7 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO





1586 - Presentes requerimentos, referentes ao embelezamento de sepulturas do Cemitério de 

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- José Domingos Pardal, solicita autorização para colocação de lápide e construção de murete, 

na sepultura temporária n.º 1949 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 6279 de 

13 de Julho de 2007; 
 
- Manuel Maria Serra Alfaia, solicita autorização para colocação de lápide e construção de 

murete, na sepultura temporária n.º 1940 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 
6458 de 20 de Julho de 2007; 
 
- Maria Marlene da Piedade Lopes, solicita autorização para revestimento em pedra granito e 

colocação de lápide, na sepultura temporária n.º 1937 do cemitério de Casal Galego � registo de 
entrada n.º 7469 de 29 de Agosto de 2007; 
 
- Edgar Manuel Calvete, solicita autorização para revestimento em pedra mármore e 

colocação de lápide, na sepultura temporária n.º 1952 do cemitério de Casal Galego � registo de 
entrada n.º 7782 de 07 de Setembro  de 2007; 
 
- António Figueira Mendes, solicita autorização para colocação de lápide e construção de 

murete, na sepultura temporária n.º 1958 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 
7831 de 10 de Setembro de 2007. 
 
Considerando que: 

  
- O artigo 51º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, refere que 

o pedido de licenciamento para revestimento de sepultura (�) temporária é aprovado 

pela Câmara Municipal; 
 

- Findo o período de inumação, o revestimento das sepulturas temporárias é retirado pelo 

requerente ou familiares, no prazo fixado pela Câmara Municipal (cfr. n.º 3 do artigo e 

Regulamento citado); 
 

- A Câmara substituir-se-à ao(s) interessado(s) sempre que não for respeitado o prazo 
referido no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor, revertendo 

para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. n.º 4 do artigo e Regulamento 

citado). 
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A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º n.º 7 

alínea d) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º n.º 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 

Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, dos revestimentos 

solicitados. 

 

Mais delibera informar os requerentes que findo os 3 anos, e caso estejam terminados os 

fenómenos de destruição da matéria orgânica, proceder-se-á  à exumação das ossadas, 

sendo os mesmos obrigados a retirar o revestimento colocado já que se tratam de 

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

 

 

8 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIOS DE 

CASAL GALEGO E MARINHA GRANDE 

 

 

1587 - Presentes requerimentos, referentes ao embelezamento de sepulturas do Cemitério de 

Casal Galego e da Marinha Grande, e que passamos a identificar: 
 
- Amélia Duarte da Silva, solicita autorização para revestimento em pedra e colocação de 

lápide, na sepultura temporária n.º 1884 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 
8780 de 09/10/2007; 
 
-  Vera Lúcia Coelho Moita e Alexandre Miguel Antunes Baptista, solicitam autorização 

para revestimento em granito, da sepultura temporária n.º 710 do cemitério da Marinha 

Grande � registo de entrada n.º 8782 de 09/10/2007; 
 
- António Figueira Mendes, solicita autorização para revestimento em pedra e colocação de 

lápide, na sepultura temporária n.º 1958 do cemitério de Casal Galego -  registo de entrada n.º 
8940 de 15/10/2007; 
 
- Francisco Manuel Patrocínio Lopes, solicita autorização para revestimento em pedra 

mármore e colocação de lápide, na sepultura temporária n.º 503 do cemitério de Casal Galego 
� registo de entrada n.º 8941 de 15/10/2007; 
 
- Maria de La Salette Santos, solicita autorização para revestimento em pedra na sepultura 
temporária n.º 232 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 9315 de 26/10/2007. 
 
Considerando que: 

  
- O artigo 51º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, refere que 

o pedido de licenciamento para revestimento de sepultura (�) temporária é aprovado 

pela Câmara Municipal; 
 

- Findo o período de inumação, o revestimento das sepulturas temporárias é retirado pelo 

requerente ou familiares, no prazo fixado pela Câmara Municipal (cfr. nº 3 do artigo e 

Regulamento citado); 
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- A Câmara substituir-se-à ao(s) interessado(s) sempre que não for respeitado o prazo 

referido no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor, revertendo 

para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. n.º 4 do artigo e Regulamento 
citado). 

 
A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º n.º 7 

alínea d) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º n.º 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 

Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, dos revestimentos 

solicitados. 

 

Mais delibera informar os requerentes que findo os 3 anos, e caso estejam terminados os 

fenómenos de destruição da matéria orgânica, proceder-se-á  à exumação das ossadas, 

sendo os mesmos obrigados a retirar o revestimento colocado já que se tratam de 

sepulturas temporárias.   

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
9 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � ( EUCALYPTUS GLOBULUS ) 

 
 
1588 - Presente requerimento datado de 26 de Abril do corrente ano com registo de entrada n.º 
3845, em nome de Manuel Ribeiro da Cruz e Joaquim Alves Duarte, onde solicitam 
autorização para limpeza de terreno, com o arranque de cepos de pinheiro e mato e posterior 
plantação da área com povoamento simples de eucalipto � (Eucayptus globulus ). 
 
Presente informação IA/18/2007 de 16 de Maio sobre o assunto, e que se passa a transcrever no 

que de essencial interessa para o caso em apreço: 
(�) 

 

�Pedido:  

Os requerentes solicitam autorização para, em parte de duas propriedades indivisas, das quais 

os requerentes titulam uma área total de 6526 m2, com localização na zona do Outeiro-

Laranjo, Lugar de Pilado, freguesia da Marinha Grande proceder à remoção de cepos de 

pinheiro bravo e matos para posterior plantação de eucaliptos, constituindo, desta forma, um 

povoamento simples. 

A espécie a plantar encontra-se classificada como espécie de rápido crescimento, pelo que a 

legislação relativa a esta situação deverá obrigatoriamente, ser observada. 
 
Enquadramento Legal: 

 
No Art.º 1º do Dec. Lei n.º 139/ 89 de 28 de Abril, que define quais as operações de alteração 

do relevo natural e do revestimento do solo que carecem de licença das Câmaras Municipais 

temos ainda que: 
 

�Carecem de licença das câmaras municipais: 
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a) As acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins 

agrícolas; 

b) As acções de aterro ou escavação que conduzam à alteração do relevo 

natural e das camadas de solo arável.� 
 
Ainda de acordo com o Plano Director Municipal da Marinha Grande, conforme o disposto no 
n.o 2 do Art.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/ 95, de 21 de Abril, com as 

alterações introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n. 153/ 98, de 30 de 

Dezembro refere que: 
 

�São proibidas, sem prévia autorização municipal, as práticas que conduzam à 

destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, bem como as 

operações de aterro ou escavações que conduzam à alteração do relevo actual e das 

camadas de solo arável.� 

 

No que se refere à plantação de espécies classificadas como de rápido crescimento temos que, 

de acordo com o Dec. Lei n.º 175/ 88 de 17 de Maio: 
�Artigo 1.º � 1 � As acções de arborização e rearborização com recurso a espécies de 

rápido crescimento exploradas em revoluções curtas estão condicionadas a autorização 

prévia da Direcção-Geral das Florestas. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior consideram-se apenas as acções que 

envolvam áreas superiores a 50 ha, considerando-se para este limite a inclusão de 

povoamentos preexistentes das mesmas espécies, em continuidade no mesmo prédio ou 

em prédios distintos, incluídos ou não na mesma unidade empresarial� 

��� 

�4 - Consideram-se espécies florestais de rápido crescimento todas as que possam ser 

sujeitas, em termos de viabilidade técnico-económica, a exploração em revoluções 

curtas, nomeadamente as do género Eucalyptus, Acacia e Populus. 

5 - Consideram-se em continuidade os povoamentos que distem entre si menos de 500 

m.� 

 

Ainda no que se refere às espécies de rápido crescimento e aos condicionalismos impostos à 

sua plantação, a Portaria n.º 528/ 89, de 11 de Julho, no n.º 1 �As acções de florestação com 

recurso a espécies florestais de rápido crescimento, bem como a elaboração e análise dos 

respectivos projectos, devem respeitar as seguintes condições: 

��� 

c) É proibida a florestação de solos englobados nas classes de capacidade de 

usos A e B da Reserva Agrícola Nacional; 

��� 

d) Nos termos do Decreto -Lei n.º 321/ 83, de 5 de Julho, é condicionada a 

florestação de solos da Reserva Ecológica Nacional sempre que a instabilidade, 

degradação ou sensibilidade dos ecossistemas permita considerar que tal 

prática iria diminuir ou destruir as suas funções ou potencialidades; 

e) É proibida, �, a plantação ou sementeira destas espécies a menos de 20 m 

de terrenos cultivados e a menos de 30 m de nascentes, terras de cultura de 

regadio, muros e prédios urbanos.� 
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Análise: 

 

Os requerentes pretendem proceder à reflorestação de duas  parcelas de prédios rústicos, com 

recurso à plantação de eucaliptos, dando origem à constituição de um povoamento simples. 
Tal como já se referiu as acções de florestação com espécies de rápido crescimento estão 

sujeitas a regras específicas as quais terão, forçosamente, que ser observadas. 
Trata-se de uma acção que visa a florestação de um solo que se encntra, de acordo com os 

instrumentos de planeamento em vigor para o Concelho da Marinha Grande.: 
1)  Classificado na Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal parte como espaço 

não urbanizável de produção (agro-florestal) e parte como espaço não urbanizável de 

protecção; 
2) Classificada, de acordo com a carta de Condicionantes do Plano Director Municipal, 

parte como REN � Reserva Ecológica Nacional � e parte com espaço agro-florestal; 
3) Da consulta efectuada à Carta  da REN, podemos afirmar que esta condicionante se 

encontra associada a zonas de cabeceira das linhas de água. 
 
Face a estes elementos, consideramos necessário oficiar os requerentes, dando-lhes 
conhecimento da necessidade destes procederem, junto da entidade competente, à instrução do 

processo com vista à realização desta operação de reflorestação, uma vez que o parecer em 

causa tem carácter vinculativo. Assim, o requerente deverá solicitar parecer junto da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro - CCDRC -  uma vez que 
�� é condicionada a florestação de solos da Reserva Ecológica Nacional sempre que a 

instabilidade, degradação ou sensibilidade dos ecossistemas permita considerar que tal prática 

iria diminuir ou destruir as suas funções ou potencialidades��, nos termos do Decreto -Lei n.º 
321/ 83, de 5 de Julho; 
 

Mais se informa que se encontra em vigor o PROF CL - Plano Regional de Ordenamento 
Florestal para o Centro Litoral - Decreto Regulamentar n.º 11/ 2006, de 21 de Julho - onde o 
concelho da Marinha Grande se encontra incluído. Este instrumento de gestão territorial 

pretende garantir uma gestão correcta dos espaços florestais, baseada numa adequada política 

de planeamento que tenha em vista a valorização, a protecção e a gestão sustentável dos 

recursos florestais. 
 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º, 

do regulamento do PROF CL, que se 
transcreve, as normas constantes neste plano 
enquadram todos os projectos a desenvolver 
nos espaços florestais públicos e privados 
aplicando-se, como tal, ao pedido em 

apreciação. 
 
O concelho da Marinha Grande, tal como já se referiu, encontra-se incluído na área de 

abrangência do PROF CL, com a identificação de duas sub-regiões homogéneas na área do 

concelho: Sub-Região Homogénea Dunas Litorais e Baixo Mondego e Sub-Região Homogénea 

Gandaras Sul.  
 

Tendo em consideração os objectivos específicos definidos para as sub-regiões homogéneas 
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identificadas no concelho refere-se, como elemento a ter em consideração para este caso 

específico a �prioridade� atribuída a projectos florestais que prevejam a plantação de 

espécies florestais que apresentem bons potenciais produtivos que não sejam o pinheiro-

bravo ou o eucalipto. Refere-se, igualmente, a necessidade de, de acordo com o artigo 32.º do 

Dec. Regulamentar n.º 11/ 2006, de 21 de Julho, as explorações florestais privadas terem que 

cumprir normas de silvicultura preventiva; normas genéricas de intervenção e prever modelos 

de silvicultura adaptados à sub-região homogénea onde se insere a exploração, neste caso 

concreto a sub-região homogénea Gândaras Sul. 

 

Conclusão: 

Face a todos estes elementos considera-se necessário: 
 Oficiar os requerentes, dando-lhes conhecimento da necessidade destes procederem 

junto da CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro - 
à instrução do respectivo processo, uma vez que parte da área em questão se encontra 

classificada como Reserva Ecológica  
 Nacional - REN � resultante da presença de uma zona de cabeceira de linha de água. 

Refere-se, novamente, que o parecer a emitir pela CCDRC é vinculativo; 
 Informar o requerente de que, ao nível do PROF CL � Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral - se encontrar preconizada uma crescente 
diversificação da mancha florestal, com prioridade  atribuída no que respeita ao 

desenvolvimento de projectos florestais que prevejam a plantação de espécies 

florestais que apresentem bons potenciais produtivos que não sejam o pinheiro-

bravo ou o eucalipto. 
 

 Informar os requerentes da necessidade destes garantirem, no caso da plantação de 

eucaliptos ou qualquer outra espécie de rápido crescimento, os afastamentos definidos 

para estas espécies no que se refere às estremas da propriedade; 
 Proceder ao envio deste processo para consulta e emissão do competente parecer à 

Direcção Geral dos Recursos Florestais, Núcleo Florestal do Centro Litoral. 

 
Presente Parecer Técnico da Direcção Geral de Recursos Florestais � Núcleo Florestal do 

Centro Litoral � do qual se transcreve o seguinte: 
(�) 
Feita uma vistoria ao local, é nosso entendimento que a arborização com aquela espécie é 

tecnicamente viável, adaptando-se a espécie pretendida à estação (condições de solo e clima), 

tendo sido o proprietário informado das melhores técnicas de preparação do solo e da 

plantação.�(�)  

 

Presente ainda parecer da CCDRC, que se transcreve na íntegra: 
 

�Em referência aos elementos apresentados por V. Ex. nestes Serviços em 2007.04.24 informa-

se V. Exª. que havendo ocupação de faixa de Reserva Ecológica Nacional (REN), a acção em 

causa tem enquadramento no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro e 

apenas está sujeita a comunicação prévia à CCDRC, após autorização da Direcção Geral dos 

Recursos Florestais, o que se verifica nesse caso, conforme se infere do ofício NFC/2040 de 

2007.06.15 do Núcleo Florestal do Centro da Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 

considerando-se assim cumprido o disposto do Dec.-Lei 180/2006.� 
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A Câmara após analisar o assunto, e todos os pareceres emitidos e transcritos delibera, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, 

autorizar a plantação pretendida pelo requerente, chamando no entanto a atenção para a 

norma referida no parecer técnico desta Câmara que proíbe plantações deste género a 

menos de 30 metros das nascentes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - EMPREITADA - �REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DOS 

APARTAMENTOS DOS BLOCOS 1 E 3 DA EX- FUNDAÇÃO SALAZAR� - 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 

 

1589 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/36 datada de 08/11/2007, em que se 
propõe a aprovação da suspensão de todos os trabalhos da empreitada �Remodelação da 

instalação eléctrica dos apartamentos dos Blocos 1 E 3 da Ex- Fundação Salazar�. 
 
A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/07/36, que se anexa 

(Anexo 1) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao abrigo 

do disposto no artigo 186.º, n.º 1, do DL 59/99 de 2 de Março aprovar a suspensão de 

todos os trabalhos da empreitada �Remodelação da instalação eléctrica dos apartamentos 

dos Blocos 1 E 3 da Ex- Fundação Salazar�, por um período de 180 dias, com efeitos 

desde 20/08/2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

11 - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/07 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA E RECREIO 1º DE 

JANEIRO - ORDEM� �  ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 

 

 

1590 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Beneficiação da Rua 

Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º de Janeiro - Ordem�, acta e relatório da Comissão 

de Abertura do Concurso, Relatório da Comissão de análise das propostas, propondo a 

adjudicação à firma: �Construções António Leal, SA�, pelo valor de 405.729,32 euros 
(quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e nove euros e trinta e dois cêntimos), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 210 dias. 
 

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

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

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

à firma �Construções António Leal, SA�, pelo valor de 405.729,32 euros (quatrocentos e 

cinco mil, setecentos e vinte e nove euros e trinta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor e prazo de execução de 210 dias, a empreitada de �Beneficiação da Rua 

Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º de Janeiro - Ordem�, bem como aprovar a 

minuta do contrato a realizar com a referida empresa.  
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Esta deliberação foi aprovada por  unanimidade. 
 

 

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

TERRENO DO SENHOR ACÁCIO TELMO MARQUES DOMINGUES 

MOLEIRINHO 
 

 

1591 - A Câmara adjudicou em 12 de Julho de 2007 a empreitada de «Beneficiação da Rua 

Fonte dos Ingleses - Várzea». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar 

a cedência de diversos terrenos. 
 
Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 
prédio propriedade do Senhor Acácio Telmo Marques Domingues Moleirinho, que confronta a 

Norte com Elisa Domingues Moleirinho, a Sul com Terreno da presa de água, a Nascente com 

António Marques Moleirinho e a Poente com caminho público, com artigo matricial n.º 16499. 

O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (55,20 metros quadrados).  
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 55,20 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor Acácio 

Telmo Marques Domingues Moleirinho, inscrito na matriz predial da freguesia da 

Marinha Grande com o n.º 16499,  que confronta a Norte com Arruamento Público, a Sul 

com Arruamento público, a nascente com Acácio Telmo Marques Domingues Moleirinho 

e a poente com Arruamento público, para o alargamento da Rua Fonte dos Ingleses, que 

passa a integrar o domínio público, conforme consta da ficha anexa (Anexo 2) elaborada 

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

Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

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

TERRENO DO SENHOR ACÁCIO TELMO MARQUES DOMINGUES 

MOLEIRINHO 





1592 - A Câmara adjudicou em 12 de Julho de 2007 a empreitada de «Beneficiação da Rua 

Fonte dos Ingleses - Várzea». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar 

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

prédio propriedade do Senhor Acácio Telmo Marques Domingues Moleirinho, que confronta a 

Norte com Terreno do poço ligado à presa d�água para rega, a Sul com Gracinda Piedade 

Marques, a Nascente com Presa água para rega e a Poente com caminho público, com artigo 

matricial n.º 12149. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (109,78 

metros quadrados).  
 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 15.11.2007 2007 e no dia 16.11.2007 

 (continuação) 

 

Acta n.º 25 

 

 46 

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

parcela de terreno de 109,78 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor Acácio 

Telmo Marques Domingues Moleirinho, inscrito na matriz predial da freguesia da 

Marinha Grande com o n.º 12149,  que confronta a Norte com Arruamento Público, a Sul 

com Arruamento público, a nascente com Acácio Telmo Marques Domingues Moleirinho 

e a poente com Arruamento público, para o alargamento da Rua Fonte dos Ingleses, que 

passa a integrar o domínio público, conforme consta da ficha anexa (Anexo 3) elaborada 

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

Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

TERRENO DO SENHOR JOAQUIM CARLOS PINTO DA SILVA





1593 - A Câmara adjudicou em 12 de Julho de 2007 a empreitada de «Beneficiação da Rua 

Fonte dos Ingleses - Várzea». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar 

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

prédio propriedade do Senhor Joaquim Carlos Pinto da Silva, que confronta a Norte com 

Joaquim Duarte Ruidival, a Sul com Emília Margarida e herdeiros, a Nascente com Ribeiro do 

Arco e a Poente com serventia, com artigo matricial n.º 8908. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (56,25 metros quadrados).  
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 56,25 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor Joaquim 

Carlos Pinto da Silva, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o 

n.º 8908 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 07560/090824,  que 

confronta a Norte com Joaquim Carlos Pinto da Silva, a Sul com arruamento público, a 

nascente com Arruamento público e a poente com Arruamento público, para o 

alargamento da Rua Fonte dos Ingleses, que passa a integrar o domínio público, conforme 

consta da ficha anexa (Anexo 4) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

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

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





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

TERRENO DA SENHORA MARIA OLINDA DE JESUS MARQUES MOLEIRINHO





1594 - A Câmara adjudicou em 12 de Julho de 2007 a empreitada de «Beneficiação da Rua 
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Fonte dos Ingleses - Várzea». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar 

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

prédio propriedade da Senhora Maria Olinda de Jesus Marques Moleirinho, que confronta a 
Norte com Joaquim de Jesus Marques, a Sul com Diamantino Pereira Ferreira, a Nascente com 
Caminho Público e a Poente com Aceiro exterior dos serviços florestais, com artigo matricial 
n.º 12154. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (87,75 metros 

quadrados).  
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 87,75 metros quadrados, do prédio de que é dono a Senhora Maria 

Olinda de Jesus Marques Moleirinho, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha 

Grande com o n.º 12154,  que confronta a Norte com Arruamento Público, a Sul com 

Arruamento público, a nascente com Arruamento público e a poente com Maria Olinda 

de Jesus Marques Moleirinho, para o alargamento da Rua Fonte dos Ingleses, que passa a 

integrar o domínio público, conforme consta da ficha anexa (Anexo 5) elaborada pelos 

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

Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

TERRENO DO SENHOR VITOR GABRIEL ANDRADE DOS SANTOS  





1595 - A Câmara adjudicou em 12 de Julho de 2007 a empreitada de «Beneficiação da Rua 

Fonte dos Ingleses - Várzea». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar 

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

prédio propriedade do Senhor Vítor Gabriel Andrade dos Santos, que confronta a Norte com 

Elvira Bernardo Pereira Elias, a Sul com Mário Rui Fonseca Pereira, a Nascente com Vala 

Pública e a Poente com Rua Fonte dos Ingleses, com artigo matricial n.º 10535. O proprietário 

do imóvel, concordou com a cedência do terreno (25,00 metros quadrados) solicitando que a 

calçada utilizada na construção do passeio existente na propriedade adjacente fique para o 
proprietário. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 25,00 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor Vítor 

Gabriel Andrade dos Santos, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande 

com o n.º 10535,  que confronta a Norte com Arruamento Público, a Sul com Arruamento 

público, a nascente com Vítor Gabriel Andrade dos Santos e a poente com Arruamento 

público, para o alargamento da Rua Fonte dos Ingleses, que passa a integrar o domínio 

público, obrigando-se a que a calçada utilizada na construção do passeio existente na 

propriedade adjacente fique para o proprietário, conforme consta da ficha anexa (Anexo 
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6) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador 

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

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR LUIS ANTÓNIO GUARDA DOMINGUES. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 
 

 

1596 - Na sequência da deliberação camarária de 14 de Junho de 2007, foi notificado o 

requerente para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do 

Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pelo requerente em 25 de Junho, foram, apresentadas, nos dez dias úteis 

seguintes, alegações cujo teor aqui se dá por reproduzido (registo de entrada n.º 5966/2007). 
 
Os serviços da Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais, instados a pronunciar-se sobre as 
referidas alegações, mantiveram as suas anteriores informações. 
 
Apreciando as alegações cabe referir que: os serviços da DIRM, mantendo a sua informação 

anterior, esclareceram que �no local não se verificou qualquer buraco ou depressão que possa 

contribuir para qualquer tipo de acidente�, e, mais tarde, que �o piso não tem qualquer 

depressão que dê origem ao descair de qualquer veículo�; a PSP, que se fez deslocar ao local, 

não registou na participação lavrada a descrição desse local nos moldes enunciados pelo 

requerente; quanto à eventual omissão de um espelho, os serviços da DIRM esclareceram que o 

local �tem boa visibilidade� e que não carece da colocação de qualquer espelho; a referência à 

omissão de um dever de cuidado, que terá contribuído para a ocorrência, não sendo essa 

circunstância imputável a este município, não é colocada em causa e resulta da apreciação dos 

factos, em função do requerimento apresentado e das informações fornecidas pela DIRM.  
 
Presente requerimento apresentado por Luís António Guarda Domingues, através do qual 

solicita indemnização por danos provocados por acidente de viação, na Rua António 

Guerra/Rua Manuel Pereira Roldão, na freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente Informação n.º 12/2007/MAC, de 25 de Maio, na qual se apreciam os factos invocados 

pelo requerente, concluindo-se que: 
 

- 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, realizada a audiência prévia escrita e ponderadas as alegações do requerente, a Câmara 

Municipal, concordando com a Informação n.º 12/2007/MAC, que fica anexa (Anexo 7) e 

se dá por reproduzida, delibera indeferir o pedido apresentado, na medida em que não se 
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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. 

 
 
18 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EVENTUALMENTE 

PROVOCADOS POR RUPTURA EM INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS, 

APRESENTADO POR CEMPORMIL � SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, LDA. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 
 
 

1597 - Na sequência da deliberação camarária de 20 de Setembro de 2007, foi notificada a 

requerente para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do 

Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pela requerente em 11 de Outubro de 2007, não foram apresentados, nos 
dez dias úteis seguintes, alegações, quaisquer novos elementos ou solicitadas novas diligências. 
 
Presente requerimento apresentado por Cempormil � Serviços e Administração de 

Condomínios, Lda., através do qual solicita indemnização por danos eventualmente decorrentes 
de ruptura em infraestruturas públicas. 
 
Presente Informação n.º 15/2007/MAC, de 24 de Agosto, na qual se apreciam os factos 

invocados pela requerente, concluindo-se que: 
 

- 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 pela 

requerente. 
 
Assim, realizada a audiência prévia escrita, a Câmara Municipal, concordando com a 

Informação n.º 15/2007/MAC, que fica anexa (Anexo 8)e se dá por reproduzida, delibera 

indeferir o 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. 

 

 

19 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EVENTUALMENTE 

DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA RUA MACHADO 

SANTOS, APRESENTADO POR GUIDA MARIA FERREIRA FIGUEIREDO. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 
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1598 - Na sequência da deliberação camarária de 24 de Agosto de 2007, foi notificada a 

requerente para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do 

Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pela requerente em 10 de Setembro de 2007, não foram apresentados, 

nos dez dias úteis seguintes, alegações, quaisquer novos elementos ou solicitadas novas 

diligências. 
 
Presente requerimento apresentado por Guida Maria Ferreira Figueiredo, através do qual 

solicita indemnização por danos eventualmente decorrentes da execução de obras públicas na 

Rua Machado Santos. 
 
Presente Informação n.º 14/2007/MAC, de 20 de Junho, na qual se apreciam os factos 

invocados pela requerente, concluindo-se que: 
 

- A existirem danos indemnizáveis o dever do seu ressarcimento recaí sobre o adjudicatário 

da empreitada �Urbanismo Comercial � 3ª Fase�. 
- 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 pela 

requerente. 
 
Assim, realizada a audiência prévia escrita, a Câmara Municipal, concordando com a 

Informação n.º 14/2007/MAC, que fica anexa (Anexo 9) e se dá por reproduzida, delibera 

indeferir o 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. 

 

 

20 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONFECÇÃO E 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO 

DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 2 DE JANEIRO A 11 DE JULHO 

DE 2008 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 88/07 � AP/DASED/EDU � 

ADJUDICAÇÃO 

 
 
1599 - Presente o processo de aquisição n.º 88/07 � AP/DASED/EDU realizado de acordo com 
deliberação camarária de 26 de Julho de 2007, acompanhado de relatório final fundamentado do 

Júri elaborado após a apreciação das propostas admitidas, no qual é proposta a adjudicação dos 

serviços de confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do concelho da 
Marinha Grande, no período de 2 de Janeiro a 11 de Julho de 2008, à empresa Gertal, S.A. pelo 

valor global de 222.646,05 � (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e seis euros e 

cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que apresenta o 

mais baixo preço.  
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Depois de examinado o referido processo, a Câmara Municipal delibera concordar com as 

conclusões produzidas pelo júri do concurso no seu relatório datado de 7 de Novembro de 

2007 e assim, adjudicar, nos termos do art.º 18, n.º 1, alínea b) e art.º 109 ambos do 

Decreto-Lei 197/99 de 08 de Junho e de acordo com o art.º 64, n.º 1, alínea q) da Lei 169/99, 

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

de confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do concelho da Marinha 

Grande, no período de 2 de Janeiro a 11 de Julho de 2008, à empresa Gertal, S.A. pelo 

valor global de 222.646,05 � (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e seis euros e 

cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser esta a proposta que 

apresenta o mais baixo preço.  

 

Delibera ainda aprovar a minuta do contrato, dada por reproduzida e anexa (Anexo 10), 

nos termos do artigo 64º, n.º 1 do Decreto - Lei 197/99 de 8 de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DA MARINHA GRANDE. CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE CONCEPÇÃO. JÚRI. 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

 

 

1600 - Na sequência da deliberação camarária de 4 de Outubro de 2007, em que foi aberto 

concurso público internacional para trabalhos de concepção, foi já publicado anúncio no Jornal 

Oficial da União Europeia e no Diário da República. 
 
De acordo com o artigo 170º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a composição 

nominal do júri não pode ser tornada pública antes da realização do acto público. 
 
No entanto, o júri é responsável pela prestação de esclarecimentos que sejam solicitados pelos 

interessados (artigo 8º, do Programa de Concurso). 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e q), da Lei n.º 

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

artigos 18º, n.º 1, alínea b), 90º e 170º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delibera 

que o júri do concurso público internacional identificado em epígrafe tenha a seguinte 

composição: 

 

- Presidente: Vereador desta Câmara Municipal; 

- Vogal: Arquitecto do quadro da Câmara Municipal, que substitui o Presidente nas 

suas faltas e impedimentos; 

- Vogal: Arquitecto, designado pela Ordem dos Arquitectos; 

- Vogal: Arquitecto, designado pelo GAT � Leiria; 

- Vogal: designado pelo Desportivo Náutico da Marinha Grande. 

 

A identificação pessoal dos membros do júri fica em envelope fechado à guarda do 

Presidente da Câmara Municipal. 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 15.11.2007 2007 e no dia 16.11.2007 

 (continuação) 

 

Acta n.º 25 

 

 52 

Mais delibera, considerando o elevado número de interessados e a existência de vários 

pedidos de esclarecimento que devem ser prestados pelo júri, prorrogar o prazo para 

apresentação de propostas por um período de trinta dias, a contar do termo do prazo 

inicialmente fixado, passando a data limite de recepção das propostas para o dia 14 de 

Janeiro de 2008, às 17:00 horas.  

 

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

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

 

 

22 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DAS TRUTAS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO E APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS. RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO 

 

 

1601 - O Sr. Vice Presidente da Câmara, no dia 12 de Novembro de 2007, emitiu o seguinte 
despacho: 
 
«A empresa Henrique Querido, Lda, adjudicatária da empreitada de �Ampliação da Escola 

EB das Trutas�, veio, através de oficio com registo de entrada n.º 8822/2007, de 11 de 

Outubro, requerer a prorrogação do prazo da empreitada e a consequente aprovação de novo 

plano de trabalhos. 

«A DEEM elaborou informação LF/07/34, de 6 de Novembro corrente, na qual aprecia os 

pedidos e conclui pela prorrogação do prazo em vinte dias e pelo indeferimento do plano de 

trabalhos, pelos motivos nela constantes e que aqui se dão por reproduzidos. 

«Considerando que a falta de resposta dentro do prazo legalmente estipulado teria como 

significado a aprovação tácita do pedido de aprovação de novo plano de trabalhos, nos termos 

do artigo 160º, n.ºs 3 e 4, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

«Considerando que tal aprovação, de acordo com  a informação técnica citada, não é 

admissível e teria um resultado negativo para a entidade adjudicante e para o interesse 

público por esta prosseguido. 

«Considerando que a não apreciação dentro do prazo legalmente fixado e consequente 

deferimento parcial do pedido de prorrogação de prazo e de indeferimento do pedido de 

aprovação de novo plano de trabalhos teria consequências gravemente negativas e 

prejudiciais para o dono da obra; a aprovação tácita dos pedidos apresentados levaria a um 

atraso significativo na conclusão da obra e produziria potencialmente custos superiores aos 

expectáveis; a conformação da empreitada com os termos iniciais da adjudicação constituem 

uma necessidade da própria adequação do procedimento pré-contratual e da fase de execução 

à legalidade, além da impossibilidade de realizar, utilmente, uma reunião extraordinária da 

Câmara Municipal, na medida em que o prazo acima referido termina no dia 13 de Novembro, 

constituem motivos bastantes para fazer uso do poder que me é conferido pelo artigo 68º, n.º 3, 

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

 

«Aprovo a prorrogação legal do prazo da empreitada de �Ampliação da Escola EB das 

Trutas� por vinte dias e indefiro o novo plano de trabalhos proposto pelo adjudicatário, com 

os fundamentos constantes da informação LF/07/34, de 6 de Novembro corrente, que aqui se 

dá por reproduzida , de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alínea q) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ao abrigo do poder que me é 

conferido pelos artigos 57º, n.º 3 e  68º, n.º 3, da Lei citada».  
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A Câmara Municipal, concordando com o teor do despacho e com os seus fundamentos, 

delibera, de acordo com o artigo 68º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho do Sr. Vice 

Presidente da Câmara, de 12 de Novembro de 2007, que se reproduziu na íntegra. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

23 - REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � 1ª FASE. CEDÊNCIA PARA O 

DOMÍNIO PÚBLICO 

 

 

1602 - Presente Informação n.º IA/31/2007, da DOPU, pela qual se informa que o prédio 

propriedade do Sr. Frutuoso da Silva Sousa, com 250 m2, é necessário 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 espaço verde�. 
 
Presente cópias da descrição e inscrições em vigor do prédio n.º 02432/120561 e certidão da 

inscrição matricial rústica do artigo 7205. 
 
Presente declaração do proprietário, de 5 de Novembro, na qual declara a sua �intenção de 

ceder, sem qualquer contrapartida, ao município da Marinha Grande, o prédio rústico descrito 

na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 02432/120561, inscrito pela 

cota G-3, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 7205�, �que se destina a integrar o 
domínio público municipal, por efeito da criação de um espaço verde�. 
 
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 do  prédio rústico descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 02432/120561, inscrito pela cota G-3, e inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo 7205, com a área de 250 metros quadrados, sito em 

São Pedro de Moel, freguesia e concelho  da Marinha Grande, com as seguintes 

confrontações, norte � Laura de Figueiredo Costa, nascente, lavadouro público, sul, mata 

nacional, poente, Domingos Figueiredo Pereira, que passa a integrar o domínio público 

municipal. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

24 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL. 

ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 
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1603 - Na sequência da deliberação camarária de 18 de Maio de 2007, foram notificados todos 

os interessados que adquiriram o processo do concurso para audiência prévia escrita, nos 

termos dos artigos 100º e 101º, do Código de Procedimento Administrativo. 
 
No prazo legal foram recebidas alegações por parte da empresa Mateus & Irmão, Lda. (oficio 

com registo de entrada 5203/2007), em momento anterior, mas enquadrando-se no âmbito deste 

procedimento, também a empresa Delfim Jesus Martins & Irmão, Lda., apresentou um pedido 

de reembolso do valor suportado com a aquisição do processo. 
 
Presente Informação n.º 16/2007/MAC, de 2 de Novembro, na qual se conclui que: 

   «Pela ocorrência de uma situação enquadrada como responsabilidade civil pré-contratual deve 
o município da Marinha Grande indemnizar os requerentes (Mateus & Irmão, Lda. e Delfim 

Jesus Martins & Irmão, Lda.) no valor correspondente aos custos por estes suportados com a 

aquisição do processo administrativo do concurso». 
 

Por despacho de 9 de Maio de 2007, já ratificado, foi determinada a suspensão do 

procedimento de concurso público n.º 02/07 � Revitalização do Património Stephens � Jardim 
Central, e consequentemente, suspenso o acto público de abertura de propostas. A sequência 

lógica desta decisão de suspensão passa pela anulação do respectivo procedimento. 
 
Por deliberação camarária de 8 de Fevereiro de 2007 foi aberto concurso público com vista à 

Revitalização do Património Stephens � Jardim Central. O anúncio foi publicado no Diário da 

República em 9 de Março de 2007. 
 
O preço base da obra foi estimado em 318.963, 18 euros, tendo sido objecto de cabimento em 7 

de Fevereiro, com as reservas constantes da informação dos serviços financeiros anexa à 

proposta de cabimento. 
 
Anteriormente, em 31 de Outubro de 2006, havia sido apresentada a candidatura ao Programa 
Operacional da Cultura, (oficio com registo de saída n.º 11026). Em 4 de Janeiro de 2007, 

foram remetidos elementos complementares em falta. 
 
Em 22 de Fevereiro de 2007 foi comunicada a aceitação da candidatura, tendo esta ficado 

classificada em 11º lugar, posição que determinou a sua colocação na «Bolsa de Candidaturas 

em Overbooking», (oficio n.º 1752/2007). 
 
A inclusão em overbooking significa que a candidatura está condicionada «à eventual 

existência futura de um acréscimo de dotação financeira FEDER disponível, proveniente da 

desactivação de verbas, aprovadas para outros projectos», (oficio n.º 1752/2007). 
 
Em contacto realizado com o gabinete de apoio ao gestor do Programa Operacional de Cultura, 
foi por este informado que as candidaturas em �overbooking� não deverão ser apreciadas antes 

de Julho. 
 
Considerando que não existem reais perspectivas deste projecto vir a ser apoiado e sem essa 

hipótese o município não dispõe de condições financeiras para por si só avançar com a obra. 
 
A impossibilidade de assegurar o cabimento orçamental por recurso exclusivo a receitas 

próprias e a não obtenção de apoios financeiros externos inicialmente expectáveis constituem 
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razões supervenientes e de manifesto interesse público justificativas da anulação do 

procedimento. Além de que o próprio dever de boa gestão impõe a não continuidade de 

procedimentos pré-contratuais para os quais não existe efectiva capacidade financeira. 
 
A Câmara Municipal, realizada a audiência prévia escrita, delibera, com os fundamentos 

expostos, anular o procedimento de concurso público n.º 02/07 � Revitalização do 

Património Stephens � Jardim Central, de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei 

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

 

Mais delibera indemnizar os interessados Mateus & Irmão, Lda. e Delfim de Jesus 

Martins & Irmão, Lda., no valor correspondente aos custos por estes suportados com a 

aquisição do processo administrativo do concurso, no montante de 272,25 euros (duzentos 

e setenta e dois euros e vinte cinco cêntimos), cada. 

 

Esta deliberação foi tomada por  unanimidade. 
 

 

25 - PROPOSTA DE ESTABELECIMENTO DE ACORDO DE PARCERIA ENTRE A 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

CENTRO E A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA A 

MANUTENÇÃO DOS PASSADIÇOS DE PROTECÇÃO DOS SISTEMAS COSTEIROS 

� NA PRAIA DE S. PEDRO DE MOEL, PRAIA VELHA,  PRAIA DA CONCHA E 

PRAIA DA VIEIRA 

 

 

1604 - Presente ofício da CCDRC � Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro, com o registo de entrada n.º 9149, de 23/10/2007, remetendo, para aprovação e 

assinatura, uma proposta de acordo de parceria a estabelecer com a Câmara Municipal, para a 
manutenção dos passadiços nas praias de S. Pedro de Moel, Praia Velha, Praia da Concha e 

Praia da Vieira. 
 
O referido acordo de parceria tem por objectivo constituir um instrumento de articulação de 

actuações com vista a manter em bom estado de utilização os referidos passadiços, 

beneficiando deste modo os utentes das praias do concelho. 
 
A Câmara apreciou o assunto e delibera, nos termos da competência prevista no art.º 64º, 

n.º 2, alínea m), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, estabelecer com a CCDRC � Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, o Acordo de Parceria para a manutenção dos 

passadiços nas praias de S. Pedro de Moel, Praia Velha, Praia da Concha e Praia da 

Vieira, nos termos da minuta que se aprova e se dá por integralmente reproduzida, 

ficando anexa à presente acta (Anexo 11). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

26 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �VIDAS DE CARVÃO�, DA AUTORIA DE 

TERESA PAULA LEMOS 
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1605 - Presente carta com registo de entrada n.º 9.471, de 02.11.2007, apresentada pela 

JORLIS, Edições e Publicações, Lda. através da qual propõe a aquisição de exemplares do livro 

�Vidas de carvão�, da autora marinhense Teresa Paula Lemos. Este livro é uma edição da 

JORLIS e resultou da adaptação da tese de Mestrado em Estudos Portugueses, realizada pela 

autora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que 

mereceu a classificação de Muito Bom, e que aborda o modo de vida das carvoeiras do Pilado e 
as relações estabelecidas entre esta actividade e o meio envolvente, nomeadamente com o 

Pinhal de Leiria. 
  
Presente Informação Interna n.º 10/2007, 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 �Vidas de carvão�, de Teresa Paula Lemos, à JORLIS, Edições e Publicações, Lda., 

Parque Movicortes, 2403-001 Azoia � Leiria, NIF 502 010 401, ao preço unitário de 13,00 

�, num total de 650,00 � (IVA incl. à taxa de 5%). 

 

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. 





27 - SUBSÍDIO AO SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 

CASAL GALEGO



 

1606 - A Câmara Municipal apreciou a informação n.º 123/PG/2007 do Chefe de Divisão de 

Acção Social, Educação e Desporto, datada de 05/11/2007, sobre o pedido de apoio financeiro 

apresentado pela Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, através de uma 

comunicação escrita entrada a 13 de Junho de 2007, solicitando um apoio financeiro para 
suportar as despesas globais do seu projecto de Serviço de Apoio Domiciliário, num orçamento 

estimado de 191.498,06 � de despesa e apenas 141.507,60 � de receitas para o ano de 2007. 
 
Considerando: 
 

a) a natureza da actividade, que tem como objectivos o apoio domiciliário a pessoas que 

por si só não dispõem de meios para satisfazer as suas necessidades básicas;  
b) que este projecto necessita de meios financeiros destinados aos recursos humanos 

especializados; 
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c) que em Setembro de 2004 e, ao abrigo do PAII ( Programa de Apoio Integrado a 
Idosos) é celebrado, entre a referida Associação e o Centro Distrital de Leiria da 

Segurança Social, um acordo de cooperação para as valências anteriormente referidas. 

O referido acordo, com a duração de 2 anos, tinha como objectivo facultar o apoio a 21 

idosos, no total de 2 anos, ou seja 14 no 1.º ano e mais 7 no 2.º ano; 
d) que atendendo à mais valia do trabalho social desenvolvido pela Associação, na área da 

3.ª idade, o Município da Marinha Grande disponibilizou o espaço físico para 

funcionamento do SAD e do Centro de Convívio (que anteriormente havia sido cedido 

pelo antigo proprietário - IGAPHE e que com a transmissão do património imobiliário 

passou para a posse da autarquia), situado no rés-do-chão esquerdo e direito, do bloco 8 

da Praceta da Liberdade onde foram feitas obras de remodelação, de forma a ali poder 

funcionar um Serviço de Apoio Domiciliário e um Centro de Convívio; 
e) que para além da cedência de instalações, a CMMG disponibilizou ainda em 2004 e 

2005 uma verba total no valor de 53.870,00�; 
f) que a 30 de Abril do corrente ano de 2007 terminou este apoio da Segurança Social ao 

abrigo do PAII; 
g) que para dar continuidade ao Serviço de Apoio Domiciliário e ao Centro de Convívio, a 

Associação celebra mais um Acordo de Cooperação com a Segurança Social, desta vez 

para prestar apoio a 35 utentes em Serviço de Apoio Domiciliário e 10 em Centro de 

Convívio, atendendo ao elevado número de solicitações; 
h) que relativamente a esta última valência, embora a comparticipação da Segurança social 

se reporte somente a 10, o que é um facto é que são cerca de 60 os utentes do Centro de 

Convívio, 
 

delibera, ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, atribuir à Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, contribuinte 

n.º 501540563, com sede em Casal Galego, na Marinha Grande, um subsídio de 20.000,00 

� (vinte mil euros) para comparticipar nos custos de implementação do seu projecto de 

Serviço de Apoio Domiciliário no ano de 2007. 

 

Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 040701 da acção 2007/A/40 prevista para o 

efeito em PAM. 

  

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. 
 



28 - APOIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS REFORMADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS ASURPI � REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DE NATAL 

COM REFORMADOS 

 

 

1607 - Presente informação n.º 124/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 05/11/2007, dando conta que a Associação Sindical União dos 
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Reformados, Pensionistas e Idosos - ASURPI - apresentou a esta autarquia um ofício datado de 

10 de Setembro último, relativo a um pedido de apoio para a realização da 31ª edição do 

�Almoço de Natal do Reformado�, que decorrerá no Pavilhão n.º 1 do Parque Municipal de 

Exposições no dia 16 de Dezembro de 2007. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que este evento possui 

enorme tradição nesta época festiva e que tem merecido o apoio da autarquia nas edições 

anteriores, sendo o seu impacto junto da população idosa muito favorável, 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, autorizar a utilização do Pavilhão n.º 1 do 

Parque Municipal de Exposições e atribuir um subsídio no valor de 1.000 � (mil euros) à 

Associação Sindical União dos Reformados, Pensionistas e Idosos ASURPI, contribuinte 

fiscal n.º 502 870 419, com sede na Rua 18 de Janeiro, n.º 13, 2430 256 Marinha Grande, 

para apoiar a realização da 31ª edição do �Almoço de Natal do Reformado�. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na acção 2007 A 38. 

 

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. 

 

 

29 - APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 

 

1608 - Presente informação n.º 126/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 05/11/2007, dando conta de que a Câmara Municipal da Marinha Grande 

tem vindo a apoiar de forma sistemática as actividades das diversas e inúmeras entidades do 

concelho, no sentido de apoiar a actividade do movimento associativo desportivo e assim 
melhorar a oferta de actividades disponíveis para a população. 
 
Para regulamentar a atribuição de subsídios à actividade desportiva, foram aprovados os 

Critérios de Atribuição de Apoio à Actividade Desportiva em deliberação de Câmara datada de 

26/09/2002, que definiu para cada uma das entidades a apoiar um conjunto de critérios 

enquadradores desses apoios. 
 
Mais informa que depois de obtidos junto de cada associação distrital de modalidade os 

elementos necessários para o cálculo dos subsídios, foi realizada a aplicação dos critérios, pelo 

que a informação anexa n.º 126 (Anexo 12) contém: a demonstração da aplicação dos critérios 

a cada clube, os clubes com Actividade Desportiva abrangida pelos critérios de financiamento e 

valor encontrado para a época desportiva 2007/2008, bem como os clubes em condições legais 

de beneficiar do subsídio à data desta informação e respectivo valor proposto do subsídio. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que as candidaturas 

foram apreciadas à luz do regulamento em vigor conforme deliberação de Câmara datada 

de 26/09/2002 e com base nas informações prestadas pelas associações distritais de 
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modalidade, 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 respectivo a cada uma das entidades constantes no mapa seguinte, que 

são aquelas que reúnem à data de hoje as condições legais para atribuição de apoios 

financeiros por parte desta Câmara Municipal, valor esse referente à totalidade da época 

desportiva 2007/2008. 

 

 

 
 

Uma vez que a época desportiva 2007/2008 se desenrola em dois anos civis, 2007 e 2008, o 

valor global dos subsídios respeitará essa distribuição, pelo que o valor a pagar no ano 

económico de 2007 diz respeito aos quatro meses de Setembro a Dezembro e o valor a 

pagar em 2008 diz respeito aos seis meses de Janeiro a Junho de 2008. 

 

Pelo exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera atribuir o valor total do 

subsídio referente à época 2007/2008, e delibera que o pagamento do valor do ano de 2007 

seja feito até ao final do mês de Dezembro de 2007 e que o pagamento do valor do ano de 

2008 seja feito até ao final do mês de Março de 2008. 

 

Todos os apoios constantes no mapa anterior têm cabimento na rubrica 06/040701 das 

acções respectivamente indicadas para cada entidade. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão 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 Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - APOIO AO CORTA MATO JOVEM DO CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE 

 

 

1609 - Presente informação n.º 125/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 05/11/2007, dando conta da entrada de um ofício do Clube de Atletismo da 

Marinha Grande datado de 03 de Outubro de 2007, com um pedido de apoio para a realização 

de uma prova de Corta Mato Jovem, a realizar no dia 2 de Dezembro no Parque Mártires do 

Colonialismo na Marinha Grande, com custos que ascendem a um total de 3.000 �. 
 

Clubes com Actividade Desportiva abrangida 

pelos critérios de financiamento 

NIF Valor total 

do apoio em 

2007/2008 

Valor a 

transferir 

em 2007 (4 

meses - 

Setembro a 

Dezembro) 

Acção 

do 

PAM 

em 

2007 

Valor a 

transferir 

em 2008 (6 

meses - 

Janeiro a 

Junho) 

Sociedade Desportiva Recreativa Pilado 

Escoura 

501804218 5.902,00 2.360,80 120 3.541,20 
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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; e 

considerando os inúmeros participantes de toda a região que a organização desta prova 

vai atrair, 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 500 � (quinhentos 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 apoiar a realização do Corta Mato Jovem, a realizar no dia 2 de 

Dezembro no Parque Mártires do Colonialismo na Marinha Grande. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 040701 do projecto 2007/A/146. 

 

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. 

 

 

31 - APOIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA DO ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE 





1610 - Presente informação n.º 112/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 15/10/2007, dando conta da entrada de um ofício do Atlético Clube 

Marinhense datado de 03/10/07, onde este solicita um apoio para comparticipação nos custos 

verificados com a aquisição de uma carrinha de 9 lugares, (9.500,00 � conforme documentos 

comprovativos da aquisição em anexo (Anexo 13), veículo que se mostra necessário para as 

suas deslocações diárias dos atletas para os treinos e igualmente para as competições ao fim de 

semana. 
 

A Câmara Municipal apreciou a informação anexa (Anexo 14), e considerando que o 

Atlético Clube Marinhense tem vindo a desenvolver um trabalho de desenvolvimento 

desportivo nesta localidade ao nível da formação na modalidade de futebol; 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 a 

qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Clube na dinamização desta 

modalidade desportiva e considerando a importância que o Clube tem no nosso concelho 

no que respeita à promoção do desporto; considerando o n.º de atletas filiados 

(nomeadamente Jovens) e os resultados alcançados; e considerando ainda que a aquisição 

de mais uma Carrinha, colocada ao dispor dos seus atletas, proporciona naturalmente a 

melhoria das condições para a prática desportiva, 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 
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de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 3800 � (três mil e oitocentos euros) ao 

Atlético Clube Marinhense, contribuinte fiscal n.º 501 224 254, Apartado 302, 2431 � 904 

Marinha Grande, para apoio na aquisição de uma carrinha de 9 lugares, correspondentes 

a 40% do custo total do veículo. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/080701 do projecto 2007/A/148. 

 

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. 

 

 

32 - APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DE NATAL DOS 

REFORMADOS DA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA - CURPI 





1611 - Presente informação n.º 120/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 05/11/2007, dando conta da entrada de um pedido da Comissão Unitária de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Vieira de Leiria (CURPI) com registo de entrada n.º 
8315 e datado de 25 de Setembro do corrente ano, onde se solicita o apoio financeiro do 
Município da Marinha Grande para suporte dos encargos com a realização do almoço de Natal 

dos Reformados da freguesia de Vieira de Leiria, que terá lugar no dia 23 do próximo mês de 
Dezembro. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a tradição de tal 

convívio naquela localidade e a enorme adesão dos idosos do concelho a tal evento, 

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 de 750,00 

� (setecentos e cinquenta euros) à Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 

Idosos (CURPI), com o número de contribuinte 506171795 e com sede na Rua Professor 

Gilberto Correia Roseiro, n.º 33 - Vieira de Leiria, para apoio a tal iniciativa. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/39. 

 

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. 

 

  

33 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO 

PAVILHÃO N.º 2 DO SPORTING CLUBE MARINHENSE
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1612 - Presente informação n.º 121/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 05/11/2007, dando conta que o Sporting Clube Marinhense apresentou a 
esta autarquia em 12 de Outubro de 2007 uma comunicação, que se junta, onde apresenta um 

pedido de apoio para obras diversas nas suas instalações desportivas, nomeadamente no seu 

pavilhão n.º 2, com custos estimados na ordem dos 44.000 � para melhoramentos, 

nomeadamente a instalação de piso sintético e de bancada para espectadores. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que o Sporting Clube 

Marinhense tem vindo a desenvolver um trabalho de desenvolvimento desportivo nesta 

localidade ao nível da formação nas modalidades de basquetebol e hóquei, entre outras, 

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 a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Clube na 

dinamização destas modalidades desportivas e considerando a importância que o Clube 

tem no nosso concelho no que respeita à promoção do desporto; considerando o n.º de 

atletas filiados (nomeadamente Jovens) e os resultados alcançados; e considerando ainda 

que a aquisição destes equipamentos, colocados ao dispor dos seus atletas, proporciona 

naturalmente a melhoria das condições para a prática desportiva, 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 de 10.000,00 � (dez mil euros) ao 

Sporting Clube Marinhense, contribuinte fiscal n.º 501150544, com sede na Estrada de 

Leiria, n.º 111, Embra, 2430 Marinha Grande. 

 

Este apoio possui cabimentação favorável na acção 2007 A 148 � classificação 080701. 

 

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 Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





34 - RESPOSTA GOVERNAMENTAL AO REQUERIMENTO FORMULADO PELO 

SR. DEPUTADO AGOSTINHO LOPES SOBRE COMPETITIVIDADE DO SECTOR 

DE CRISTALARIA DO GÁS NATURAL 

 



1613 - Presente ofício enviado pelo Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP - 

Augusto Flor, registado sob o n.º 9495, de 05/11/2007, relativo ao assunto mencionado em 

epígrafe, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 15). 

 

A Câmara tomou conhecimento e delibera enviar o presente documento à AMLEI. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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35 - REQUERIMENTO DIRIGIDO AO GOVERNO PELO DEPUTADO JOSÉ 

SOEIRO, DO GRUPO PARLAMENTAR DO PCP, SOBRE �AUXÍLIOS 

FINANCEIROS E COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CENTRAL (ANO 2007)� 

 

 

Presente email enviado pela Secretária do Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP � 

Fernanda Gomes, registado sob o n.º 2717, de 29/10/2007, relativo ao assunto mencionado em 
epígrafe, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 16). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 





36 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia catorze de Novembro de dois mil e 
sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.676.486,51� 

(três milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e cinquenta 

e um 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 CONSTRUÇAO 

 

2. DIVERSOS 

 
3. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DO 

INQUILINOANTÓNIO JOSÉ DE JESUS BONITA, RESIDENTE NA RUA 

ADRIANO MARQUES NOBRE N.º 79, LOTE 5, CAMARNAL, POR 

APLICAÇÃO DO PREÇO TÉCNICO 

 

4. PEDIDO DE CEDÊNCIA DE MATERIAL � ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL 

 

5. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E 1º ESCOLAS DO 

1º CEB DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 

 

6. CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PERSPECTIVAS � CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
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7. 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 

 

8. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

9. QUESTÕES COLOCADAS PELO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO PEREIRA 

 
10. QUESTÕES COLOCADAS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO 

PEDROSA 

 

11. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SRA. VEREADORA DRA. CIDÁLIA 

FERREIRA 

 
12. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. VEREADOR ARTUR DE OLIVEIRA 

RELATIVA À LOTA DA PRAIA DA VIEIRA 

 
 

 







1 - PROCESSOS CONSTRUÇAO 

 

 

1614 - REQ 4056/07 � PC 331/07 � Presente requerimento de EDUARDO ARROTEIA 

FONSECA,  com residência na Rua do Paul n.º 177, Ameixoeira, Freguesia de Ortigosa e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 
estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua Pires de Campos n.º 104, Loja A, 

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

  

a) Apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os 

projectos de especialidades aplicáveis ao abrigo 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) Apresentar fotografia do imóvel.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1615 - REQ 4274/07 � PC 655/07 � Presente requerimento de ACÁCIO MANUEL 

PEREIRA FRANCISCO, com residência na Rua da Rodela n.º 11, Comeira, Freguesia e 
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Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um muro, sito na Rua da Rodela, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

a) A vedação em rede plastificada não deverá exceder 1.5 m de altura e deverá ser de 

cor verde, por forma a amenizar o seu impacto com a área permeável envolvente;  

  

b) O alinhamento do muro de vedação a edificar, confinante com a via pública, com 

0.8 m de altura, encimado com elemento gradeado com 0.7 m de altura, deverá ser 

oportunamente solicitado aos serviços competentes desta câmara.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1616 - REQ 4273/07 � PC 654/07 � Presente requerimento de ACÁCIO MANUEL 

PEREIRA FRANCISCO,  com residência na Rua da Rodela n.º 11, Comeira, Freguesia e 

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

construção de um muro, sito na Rua da Rodela, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

a) A vedação em rede plastificada não deverá exceder 1.5 m de altura e deverá ser de 

cor verde, por forma a amenizar o seu impacto com a área permeável envolvente.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1617 - REQ 4007/07 � PC 626/07 � Presente requerimento de CATARINA LUISA 

RODRIGUES TEIXEIRA BELTRÃO,  com residência no Largo Ilidio de Carvalho n.º 15, 

2º, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação 

de uma moradia, sita na Rua Helena Lopes Vieira n.º 7, 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 6º do Dec.-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 

177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, das 

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

revestimentos exterior. 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 15.11.2007 2007 e no dia 16.11.2007 

 (continuação) 

 

Acta n.º 25 

 

 66 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1618 - REQ 3904/07 � PC 620/07 � Presente requerimento de PEDRO NUNO COELHO 

OLIVEIRA,  com residência na Rua António Maria da Silva n.º 3, R/c, Comeira, Freguesia e 

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

sito na Rua António Maria da Silva, R/c, Comeira, 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 6º do Dec.Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 

177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, das 

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

revestimentos exterior." 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1619 - REQ 3897/07 � PC 619/07 � Presente requerimento de MÁRIO DIAS RODRIGUES,  
com residência na Rua Saint des Falses n.º 65, 3º Esq., Freguesia e Concelho de Leiria, dando 

conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia e solicitando autorização para 

ocupação da via pública, sita na Rua Dr. José Henriques Vareda n.º 24B, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  
Isentar de licenciamento municipal as obras pretendidas, por as mesmas se enquadrarem 

no âmbito previsto no Art.º 6º, N.º 1, alínea a) do Dec. Lei N.º 555/99 de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Dec. Lei N.º 177/01 de 04 de Junho, desde que as obras a 

efectuar na moradia não modifiquem a estrutura do telhado, bem como o seu estado, a 

configuração das fachadas, a natureza e a cor dos materiais de revestimento exteriores. 

  

Mais decidiu deferir a ocupação da via pública com andaimes, desde que estes estejam 

devidamente protegidos por resguardos de modo a evitar a queda de poeiras e outros 

materiais fora da zona dos mesmos, devendo a ocupação de via ser definida pelos Serviços 

de Fiscalização. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1620 - REQ 4233/07 � PC 687/05 � Presente requerimento de CARLOS, PAIVA E FILHOS, 

S.A.,  com sede na Rua Nova do Moinho de Cima, Apartado 267, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, garagens e muros, sito 
em Juncal, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 08/06/2006. 
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Presente informação técnica que refere ter dado cumprimento às questões pendentes do 
processo de licenciamento da arquitectura. 
  
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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1621 - REQ 1531/07 � PC 274/07 � Presente requerimento de JOSÉ ANTÓNIO JESUS 

LOURENÇO, com residência na Rua dos Francos n.º 66, Amieira, Freguesia e Concelho da 

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

barracões, sitos em Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto no n.º 5 

do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 

177/01, de 04/06, designadamente por �(�) ausência de arruamentos ou de infra-estruturas 

de abastecimento de água e saneamento(�)�. 

  

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

100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação às 

questões que motivaram o indeferimento.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1622 - REQ 4009/07 � PC 701/06 � Presente requerimento de MANUEL FILIPE ROSA 

MORGADO, com residência na Rua Ilha do Corvo n.º 10, 1º Frente Esq., Casal da Formiga, 

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

licenciamento de um salão de cabeleireiro, sito na Rua da Figueira n.º 33, Salgueiro, Freguesia 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  
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1. Assegurar-se o cumprimento das seguintes condições exigidas pelo corpo legal 

vigente, designadamente:  

  

a) Os requisitos legais constantes do Dec.-Lei n.º 370/99, de 18/09; 

b) A instalação de meios de ventilação, de modo a ser garantida a qualidade do 

ambiente no local de trabalho (pé-direito com 2.85 m), nos termos do 

previsto no Dec.-Lei n.º 243/86, de 20/08;  

c) A esterilização do material a utilizar no salão de cabeleireiro e de estética 

deve ser efectuada em condições que evitem quaisquer riscos de infecção 

(com objectos cortantes) para a comunidade em geral utilizadora destes 

serviços; 

d) O previsto no n.º 2 do Art.º 87º do RGEU (ventilação forçada nas 

instalações sanitárias).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1623 - REQ 4143/07 � PC 614/03 � Presente requerimento de JOSÉ GASPAR NETO,  com 
residência na Rua Vale de S. João n.º 43, Casais, Freguesia de Caranguejeira e Concelho de 

Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes à alteração do 

processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito em Embra, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 30/11/2006. 
  
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 datada de 21/09/07 que considera 

estarem sanadas as questões anteriormente levantadas pelo que, se considera estarem 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 deliberou informar que a Taxa de compensação ao município, face à não cedência 

de espaço verde e equipamento colectivo, nos termos da Secção III do R.M.E.U. é a 

seguinte: 

  

Taxa de compensação =0.8xCxK, sendo; 

  

             C=438.90�/m2, segundo a Portaria nº430/2006 de 03 de Maio 

                         K=0,040 
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logo,  

  

                         0,8xCxK=0,8x438,90� x0,040= 14.0448 �/m2 

  

*  As áreas de cedência correspondem a espaços verdes de utilização colectiva é de 

28m2/120m2 perfazendo um total de 385,903m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  

então, 

  

                       14.0448 �/m2 x385,90m2 =5419,8883-*�. 

  

*  As áreas de cedência correspondem a equipamento de utilização colectiva é de 

35m2/120m2 perfazendo um total de 482,378m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  

então, 

  

                       14.0448 �/m2 x482,378m2 =6774,913�. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1624 - REQ 4170/07 � PC 20/06 � Presente requerimento de RUI MANUEL FERNANDES 

CRUZ,  com residência na Rua 3 n.º 45, Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de muros de vedação, sitos 

na Rua Prof. Dr. José Custódio Morais, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir a pretensão com fundamento no ponto 4º 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 

considerar que a mesma é susceptível de prejudicar a beleza da paisagem onde se insere. 

  

Mais deliberou informar que os muros laterais não deverão exceder 1,80m de altura 

conforme se encontra definido no artigo 3º do RMEU. 

  

Deliberou igualmente informar que as alegações apresentadas em sede de audiência 

prévia não sanaram as questões que conduziram ao projecto de indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1625 - REQ 4264/07 � PC 38/00 � Presente requerimento de SIMOCERRO - COMÉRCIO 

DE IMÓVEIS E CANDEEIROS, LDA.,  com sede na Rua da Força Aérea n.º 1839, Serra do 

Porto D�Urso, Freguesia de Monte Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das 

alterações ao processo de licenciamento da alteração/remodelação de uma moradia, sita em S. 
Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir as alterações solicitadas, 

considerando não haver lugar à apresentação de alterações aos projectos de 

especialidades inicialmente aprovados. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1626 - REQ 4208/07 � PC 136/04 � Presente requerimento de PRÉDIO MARINHA -

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA,  com sede na Rua das Portas Verdes n.º 13, Loja A-Cave, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo 

de licenciamento da construção de um edifício habitacional e garagens, sito na Rua de S. Pedro, 

Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir as alterações solicitadas, 

considerando não haver lugar à apresentação de alterações aos projectos de 

especialidades inicialmente aprovados. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1627 - REQ 3513/07 � PC 05/07 � Presente requerimento de URBIFIX - SOC. INV. E 

CONST. IMOBILIÁRIAS, LDA.,  com sede na Rua Eng. André Navarro n.º 32, Loja �A�, 

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

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional e muros, sito em Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 18/05/2007. 
  
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, 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. 

 

 

1628 - REQ 2608/07 � PC 462/06 � Presente requerimento de PAULINA MARIA SILVA 

FERREIRA,  com residência na Rua das Portas Verdes, Bloco B n.º 2, 3.º, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 
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referentes ao processo de licenciamento de um estabelecimento de bebidas, sito na Rua das 
Portas Verdes n.º 2, 1º, Cristal Atrium, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1629 - REQ 3327/07 � PC 08/07 � Presente requerimento de URBIFIX - SOC. INV. E 

CONST. IMOBILIÁRIAS, LDA.,  com sede na Rua Eng. André Navarro n.º 32, Loja �A�, 

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

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, garagem 
e muros, sita em Comeira, Lote 24, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2007. 
  
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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1630 - REQ 4002/07 � PC 628/97 � Presente requerimento de VEXFIM - SERVIÇOS, 

LDA.,  com sede na Av. Elias Garcia n.º 76, 5º F, Lisboa, solicitando a aprovação dos projectos 

das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício de 

habitação e comércio, sito na Rua Hélder Luciano Roldão, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
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Presentes projectos de comportamento térmico e acústico, 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. 
  
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. 

 

 

1631 - REQ 2957/07 � PC 206/07 � Presente requerimento de ARMANDO FERNANDES 

ANTONIO,  com residência na Rua Joaquim Domingues Lote 14 � 1º Dto, Boavista, Freguesia 

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

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia e muro, sita na Rua dos 

Outeirinhos, Engenho, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 12/07/2007. 
  
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 deliberou rectificar o valor da comparticipação que será devida ao município que 

passará a ser de 1.906,0549�, conforme informação técnica datada de 08/08/07. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1632 - REQ 2978/07 � PC 82/06 � Presente requerimento de OTÍLIO ROCHA MACHADO,  
com residência na Rua 1º de Maio n.º 24-A, 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, sita na Rua Fonte dos Fidalgos n.º 

22, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 31/05/2007. 
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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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1633 - REQ 3809/07 � PC 218/06 � Presente requerimento de ERNESTINO GOMES,  com 
residência na Estrada da Maceira n.º 5, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento/legalização da construção de uma moradia e anexos, sita na Estrada da Maceira 
n.º 5, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/10/2006. 

  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade e gás, devidamente instruídos com 
declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 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. 

 

 

1634 - REQ 3708/07 � PC 751/05 � Presente requerimento de SITECNA - SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS E DE ACONDICIONAMENTO, LDA.,  com sede na Estrada do Pêro 

Neto n.º 87, Pêro Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das 

alterações a arranjos exteriores referentes ao processo inicial de licenciamento da construção de 
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uma unidade industrial e armazéns, sita na Estrada do Pêro Neto, Pêro Neto, Freguesia e 

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

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1635 - REQ 2537/07 � PC 1115/02 � Presente requerimento de MARIANA SILVA 

FERREIRA BAROSA FORTUNATO VERDINGOLA,  com residência na Apartado 371, 

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

licenciamento da construção de um edifício de habitação colectiva, sito na Rua da Azambuja, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

elementos: 

  

1.1.- Projecto de segurança contra incêndios relativo ao piso destinado a estacionamento 

colectivo, situado na cave; 

  

1.2.- Peças desenhadas rectificativas que consagrem a correcta representação em planta 

da totalidade dos vãos de iluminação e ventilação do edifício; 

  

1.3.- Projectos complementares aplicáveis, em conformidade com o constante no n.º 4 do 

artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, nomeadamente os de arranjos exteriores, 

estabilidade, de redes de abastecimento de água e de esgotos, domésticos e pluviais, 

eléctrico, telecomunicações e de gás, térmico e de ruído, de acordo com o disposto no n.º 5 

da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro; 

  

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 com as dimensões e alinhamento a definir no local pelos serviços respectivos 

da Câmara; 

  

3.- A instalação dos receptáculos postais domiciliários seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06/04, 

com as alterações introduzidas pelo Dec. Reg. 21/98, de 04/09 

  

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

deslocação dos serviços responsáveis da Câmara 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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração: 

 

�O processo contém um conjunto de questões que me suscitaram dúvidas que no entanto foram 

dissipadas pelos esclarecimentos dados pelo Sr. Presidente da Câmara, designadamente a 

existência de diversos estudos de arruamento incompatíveis uns com os outros, o que 

necessariamente faz adequar cada construção à tipologia de cada um dos mesmos. O Sr. 

Presidente da Câmara garantiu-me que apenas o projecto de arruamento que se adequa a este 

projecto de construção é aquele que tem validade da parte dos serviços. Esta garantia é 

suficiente para votar favoravelmente o projecto na medida em que em relação ao projecto 

anterior avança cerca de dois metros em praticamente toda a sua extensão, embora o Sr. Arq. 

Fava tenha esclarecido que mudou também o perfil do arruamento.� 

   

 

1636 - REQ 2977/07 � PC 106/06 � Presente requerimento de EMÍLIA TOCHA LETRA,  
com residência na Rua Manuel Parreira Dinis n.º 7-D, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 
da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades e 

arquitectura referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia e muros de 

vedação, sita na Rua das Serras à Rua da Serração do Lis, Lote 19, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura ao qual incide a informação técnica que a seguir se transcreve: 
� são passíveis de licenciamento.� 
  
Presente projecto de especialidade relativo à rede predial de águas relativamente á qual incide 

informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontra-se apta 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. 

 

 

1637 - REQ 3884/07 � PC 592/05 � Presente requerimento de PELACERTA - 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA,  com sede na Rua Direita n.º 5, Casal Novo, 

Freguesia de Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações aos projectos 

das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita 

na Travessa das Andorinhas, Lote 8, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/01/2006. 
  
Presentes projectos de alterações ás 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.� 
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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. 

 

 

1638 - REQ 4010/07 � PC 210/06 � Presente requerimento de MANUEL FRANCISCO,  
com residência na Rua dos Costueiros n.º 76, Freguesia de Casal dos Bernardos e Concelho de 

Ourém, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio 

Morais, Lote 101, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/10/2006. 
  
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:  

�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. 

 

 

1639 - REQ 3928/07 � PC 1187/99 � Presente requerimento de JOÃO JOSÉ RODRIGUES 

BATISTA, com residência na Rua Barão Salgueiro n.º 49, Lameiras, Freguesia de 

Caranguejeira e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 
licenciamento da construção de um edifício habitacional, sita na Urb. das Vergieiras, Lote 79, 

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

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1640 - REQ 2233/07 � PC 390/07 � Presente requerimento de LÍDIA MARIA GRILO 

DIONISIO MARTINS,  com residência na Rua Amilcar Paulo Grilo n.º 8, Pilado, Freguesia e 

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

construção de uma garagem, telheiro e muros de vedação, sitos na Rua dos Agriões, Pilado, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

projecto de estabilidade, respeitante às construções requeridas, 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; 

 

b) Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente 

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

a altura de 0.80 m, podendo 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, devendo o seu alinhamento ser oportunamente solicitado 

aos serviços competentes desta câmara;  

 

c) 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - DIVERSOS 

 

 

1641 - REQ 3974/07 � PC 378/99 � Presente requerimento de CASTRO LUSO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.,  com sede na Travessa do Sol n.º 5, Rego 

D�Água, Freguesia de Marrazes e Concelho de Leiria, apresentando proposta de execução de 

infra-estruturas a realizar no âmbito do loteamento, em Trutas, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente requerimento da firma Castro Luso � Empreendimentos Imobiliários, Lda, solicitando 

que a Câmara aceite a execução pela requerente, dos ramais para instalação de abastecimento 

de água, electricidade, telefones e saneamento, desde os colectores centrais do loteamento até 
ao limite de cada uma das parcelas confinantes. 
  
Presente igualmente parecer técnico do Chefe da DIRM. 

  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Aceitar a proposta em causa, devendo a firma requerente apresentar novo projecto 

devidamente elaborado, compreendendo caderno de encargos e estimativa de custos 
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relativo à extensão das infra-estruturas em causa, acautelando a execução do lancil na 

totalidade do comprimento do arruamento conforme prevê o projecto do lado dos 

confinantes e a pavimentação do passeio apenas nas áreas sobrantes entre o lancil e os 

muros existentes. 

 

Deliberou ainda informar que o projecto em causa deverá acautelar a correcção do lancil 

situado no arruamento  N/S (R 44) de modo a sanar as questões relativas à sua 

desadequação face ao arruamento existente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





3 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DO INQUILINOANTÓNIO 

JOSÉ DE JESUS BONITA, RESIDENTE NA RUA ADRIANO MARQUES NOBRE N.º 

79, LOTE 5, CAMARNAL, POR APLICAÇÃO DO PREÇO TÉCNICO





1642 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 05/11/2007, a dar conta da aplicação do valor do preço técnico ao inquilino 

supracitado. 
 
Mais informa que a aplicação do referido preço técnico se deve ao incumprimento do inquilino, 
no que à apresentação de rendimentos diz respeito. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, 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 5 do artigo 6.º do 

decreto-lei n.º 166/93, de 7 de Maio, concordar com a aplicação da renda, no valor de 

248,31 � (duzentos e quarenta e oito euros e trinta e um cêntimos), a partir do próximo 

mês de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



4 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE MATERIAL � ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL
 
 
 
1643 - Presente oficio da Associação de Promoção Social  - Jardim dos Pequeninos, Vieira de 
Leiria, a solicitar a colaboração da Câmara Municipal para a construção do passeio, tendo a 
Instituição cedido ao domínio publico uma área de 66,80 m2. 
 
Presente também informação dos serviços técnicos, informando que a Câmara Municipal 

dispõe em estaleiro da quantidade necessária de calçada miúda em calcário e de calçada grossa 

em granito.  
 
Considerando que Associação de Promoção Social � Jardim dos Pequeninos é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social. 
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A Câmara depois de analisar o assunto, delibera apoiar a Instituição procedendo à 

execução do passeio e gare de estacionamento  no valor de 2.308,25� (dois mil, trezentos e 

oito euros e vinte e cinco cêntimos), no espaço cedido para o domínio público. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
5 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E 1º ESCOLAS DO 1º 

CEB DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 
 
 
1644 - Presente informação nº13, de 35/11/2007, do Sector de Educação da Divisão de Acção 

Social e Desporto, no qual é proposto a aceitação por parte desta autarquia de 

bens/equipamentos doados a Escolas 1º Ciclo e Jardins de Infância da Rede Pública existentes 

no Concelho, que foram doados durante o presente ano lectivo. 
 
A Câmara Municipal analisou a informação e atendendo que estes equipamentos podem 

contribuir para a melhoria das condições dos referidos estabelecimentos de ensino 

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 as seguintes doações: 
 

Escola Básica do 1º Ciclo de Fonte Santa 

 
 

DESIGNAÇÃO 

 

 

VALOR (�) 

 
Rádio Leitor de CD/MP3 AEG SRR 4308 * 

 
92,38 

 
Leitor de DVD Powtek M-823 * 
 

 
45,00 

* Por lapso estes bens não foram incluídos nas doações de 2006. 
 
 

Jardim de Infância Casal de Malta 

 
 

DESIGNAÇÃO 

 

 

VALOR (�) 

 
Conjunto de equipamento KidSmart inserido na unidade Colorida 
(const. por impressora, colunas, rato e microfone) 
 

 
100,00 

 
Software KidSmart Early Learning + Manual 
 

 
460,00 

 
Impressora Multifunções Epson DX-6000 

 
127,99 
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Jardim de Infância Boavista 

 
 

DESIGNAÇÃO 

 

 

VALOR (�) 

 
Placa Eléctrica Dupla 
 

 
40,00 

 
Frigorifico Zanussi 
 

 
400,00 

 
Máquina Dispensadora de Água 
 

 
(a apurar) 

 
Impressora Multifunções HP PSC 2110 
 

 
130,00 

 
Conjunto Teclado + Rato Black Value Pack 
 

 
25,00 

 
Conjunto 4 barras de esponja rígida forrada a napa 1,40 m (para a sala 

1) 
 

 
175,00 

 
Conjunto 4 barras de esponja rígida forrada a napa 1, 40 m (para a sala 

2) 
 

 
175,00 

 
1 barra de esponja rígida forrada a napa 2 m (para a sala 1) 
 

 
75,00 

 
1 barra de esponja rígida forrada a napa 2 m (para a sala 2) 
 

 
75,00 

 
Conjunto de móveis de cabeleireiro (móvel + banco) 
 

 
400,00 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PERSPECTIVAS � CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
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1645 - Presente proposta do Sector de Museus e Património � Museu do Vidro para criação do 

projecto Perspectivas � Concurso de Fotografia do Concelho da Marinha Grande, que tem 
como principais objectivos estimular e impulsionar a criatividade artística, a produção cultural 

e o conhecimento e divulgação do concelho, nomeadamente, através da Fotografia, 
consubstanciado pelo regulamento que aqui se dá por integralmente reproduzido, estudado e 

realizado com o apoio e orientação jurídica do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal da 

Marinha Grande: 
 
1. A Câmara Municipal da Marinha Grande, com o objectivo de estimular e promover a 

criatividade artística, a produção cultural e o conhecimento e divulgação do concelho, 

promove o concurso Perspectivas � Concurso de Fotografia do Concelho da Marinha Grande. 

2. Ao Perspectivas � Concurso de Fotografia do Concelho da Marinha Grande podem 

concorrer pessoas com a idade a partir dos 18 anos, com nacionalidade portuguesa ou 

residência em Portugal, desde que com a situação regularizada.  

 

3. Serão aceites todos os tipos de imagens, fotográficas, capturadas segundo as várias técnicas 

existentes (cor, preto e branco, diapositivo, negativo, digital, 35mm, médio formato), relativas 

a três temáticas/categorias alusivas, exclusivamente, ao concelho da Marinha Grande:  

Espaço Urbano 

Elemento Natural 

Elemento Artes e Industriais, privilegiando-se este ano o elemento humano no trabalho  

 

4. Cada concorrente pode apresentar até quatro obras a cada categoria, impressas em papel 

fotográfico no formato A3, com margens brancas de 40mm, em suporte rígido até 03mm de 

espessura, devendo ainda ser entregues em CD - formato digital TIFF - tamanho de impressão 

A3 a 300 DPI. No caso de fotografias com texto a acompanhá-las, o mesmo deverá ser 

entregue em formato digital, ressalvando eventuais direitos de autor.  

 

5. O não cumprimento dos requisitos expressos no número 4 são factor de exclusão. 

 

6. O concorrente apenas poderá apresentar a concurso fotografias da sua autoria, ou sobre as  

quais possua direitos de autor. Para o efeito deve declarar, sob o compromisso de honra, que 

os trabalhos apresentados são da sua autoria em respeito pelo regime jurídico dos Direitos de 

Autor. 

 

7. As obras a apresentar a concurso deverão ser identificadas individualmente no verso, com o 

pseudónimo do autor, o titulo da obra, a(s) técnica(s) utilizada(s), a categoria a que concorre, 

o valor de seguro da obra (o valor do seguro será o mesmo da venda, caso o autor indique que 

a mesma poderá ser vendida) e a posição de exposição correcta, entregues em invólucro 

fechado. 

Dentro do invólucro das obras deve ainda constar um envelope fechado com o pseudónimo do 

autor inscrito no exterior, que deverá conter um documento com a identificação do autor a que 

corresponde o pseudónimo (ficha de identificação - disponível em www.cm-mgrande.pt). 

O concorrente deverá apresentar com as obras (fora do invólucro das mesmas) a Ficha de 

Inscrição devidamente preenchida (disponível em www.cm-mgrande.pt) acompanhada de 

fotocópia do B.I. do autor, assim como a Declaração de Autoria devidamente assinada 

(disponível em www.cm-mgrande.pt) 

A Ficha de Inscrição será validada e assinada no acto de entrega das obras, por um técnico da 

Câmara Municipal da Marinha Grande.  

http://www.cm-mgrande.pt
http://www.cm-mgrande.pt
http://www.cm-mgrande.pt
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Ao concorrente deverá ser entregue ou enviada uma fotocópia da Ficha de Inscrição que 

servirá de recibo e com o qual deverá proceder ao levantamento das obras, quando indicado.  

A não apresentação destes elementos dará lugar à desclassificação.  

 

8. As obras a concurso devem ser entregues por mão própria na Câmara Municipal da 

Marinha Grande � Gabinete de Relações Públicas ou na Recepção do Museu do Vidro ou 

enviadas por Correio para Câmara Municipal da Marinha Grande; Perspectivas � Concurso 

de Fotografia do Concelho da Marinha Grande; Praça Guilherme Stephens; 2430-960 

MARINHA GRANDE; de 03 de Janeiro até à data limite de 15 de Janeiro de 2008.  

 
9. O júri responsável pela selecção das obras a concurso será constituído por: um profissional 

da área da fotografia, um representante da Câmara Municipal da Marinha Grande e uma 

pessoa idónea, a designar, para cada uma das categorias, sendo as suas decisões tomadas por 

maioria de votos.  

 

10. O júri reunirá até 20 dias após a data limite da entrega das obras, devendo a decisão 

relativa às obras não seleccionadas para exposição ser comunicada pela Câmara Municipal 

da Marinha Grande aos concorrentes, que as deverão levantar até 30 dias após a recepção da 

comunicação, fim dos quais as obras reverterão para a propriedade da Câmara Municipal da 

Marinha Grande. 

 

11. O júri seleccionará até um total de 40 melhores fotografias que serão expostas. De entre 

estas o júri seleccionará os 3 primeiros prémios e as 3 menções honrosas. 

 

12.A Câmara Municipal da Marinha Grande atribuirá três primeiros prémios em cada uma 

das categorias:  

Prémio Espaço Urbano � cheque em compras no valor de 400 euros  

Prémio Elemento Natural � cheque em compras no valor de 400 euros 

Prémio Artes e Industriais � cheque em compras no valor de 400 euros 

 

13.A Câmara Municipal da Marinha Grande atribuirá três menções honrosas em cada uma 

das categorias:  

Menção Honrosa Espaço Urbano � cheque em compras no valor de 100 euros  

Menção Honrosa Elemento Natural � cheque em compras no valor de 100 euros 

Menção Honrosa Artes e Industriais � cheque em compras no valor de 100 euros 

 

14. Os prémios poderão não ser atribuídos se o júri entender que as obras apresentadas não 

reúnem a qualidade exigida.  

 

15. As obras premiadas ficarão propriedade da Câmara Municipal da Marinha Grande.  

 

16. A decisão e atribuição dos prémios serão comunicadas no dia da abertura da exposição, 

durante a cerimónia de inauguração, altura em que serão entregues os prémios. 

 

17.A decisão do júri, relativa à atribuição dos prémios é soberana, não cabendo da mesma 

qualquer recurso.  

 

18. As obras em exposição poderão ser colocadas à venda, com excepção das obras 

premiadas, que ficarão propriedade da Câmara Municipal da Marinha Grande. 
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19. As obras expostas não poderão ser retiradas antes do final da exposição. 

 

20. Após o encerramento da exposição, os autores comprometem-se a retirar as respectivas 

obras no prazo de 30 dias. Caso não o façam, as obras reverterão para a propriedade da 

Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 

21.Os concorrentes autorizam, gratuitamente, a Câmara Municipal, nos termos do art. 68º do 

Código dos Direitos de Autor: 

a) A publicar pela imprensa ou por qualquer outro meio de reprodução gráfica; 

b) A representar, recitar, executar, exibir ou expor em público; 

c) A fixar ou adaptar a qualquer aparelho destinado à reprodução mecânica, eléctrica, 

electrónica ou química e a execução pública, transmitir ou retransmitir por esses 

meios; 

d) Qualquer utilização em obra diferente; 

e) A reproduzir directa ou indirecta, temporária ou permanente, por quaisquer meios e 

sob qualquer forma, no todo ou em parte; 

 As fotografias postas a concurso para fins promocionais e culturais. 

 

22. Na utilização pela Câmara Municipal da fotografia, será sempre feita menção do nome do 

autor. 

 

23.A violação das disposições do presente regulamento importa a desclassificação do infractor 

e a devolução do prémio que tenha recebido, ficando impedido de voltar a participar. 

 

24. Todos os casos omissos no presente regulamento serão apreciados e decididos pelo júri. 

 
A criação das três categorias de prémios, a que corresponderão os respectivos primeiros 

prémios e menções honrosas, permitirão explorar três das grandes vertentes socioculturais do 

concelho: 
 

1. Espaço Urbano, sendo possível trabalhar, desde os novos espaços/equipamentos 

urbanos do concelho, aos mais antigos, numa perspectiva de recuperação ou valorização 

da memória, do ponto de vista das significações, das representações plásticas e 

artísticas, entre outras. 
2. Elemento Natural, podendo ser explorados nesta categoria/vertente os cerca de 75% de 

área natural/florestal/patrimonial, além das vertentes de costa atlântica. 
3. Elemento Artes e Industriais, privilegiando-se este ano o elemento humano no trabalho, 

podendo ser exploradas, desde as actividades manufactureiras de cariz artesanal, até aos 

processos produtivos e industrializados, tecnologicamente evoluídos, desde que 

representem vertentes que tenham a ver com a relação e presença humano no processo 

produtivo. 
 

Deste modo, propõe-se que para cada categoria seja atribuída, este ano, um cheque compras de 

400 euros para o primeiro prémio, e um cheque em compras de 100 euros para as menções 

honrosas. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do n.º 4, alínea b), do n.º 2, 

alínea l) e do n.º 7 da alínea a), do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
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republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, realizar o Perspectivas - 

Concurso de Fotografia do Concelho da Marinha Grande, aprovando o respectivo 

regulamento acima transcrito, assim como a atribuição dos prémios propostos: um 

primeiro prémio por categoria, que consistirá num cheque em compras no valor de 

quatrocentos euros, e uma menção honrosa por categoria, que consistirá num cheque em 

compras no valor de cem euros, num total de mil e quinhentos euros em prémios. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - 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 

 

 

1647 - Presente 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, delibera, 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 

 

 

 

 

Agrupamento de 

Escolas 

Guilherme 

Agrupamento 

de Escolas Nery 

Capucho 

Agrupamento 

de Escolas de 

Vieira de Leiria 

Acção do Plano 

de Actividades 

Municipal em 
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Estabelecim

entos 

Stephens 
Contribuinte n.º 

600 076 768 

Contribuinte n.º 
600 075 761 

 Contribuinte n.º 
600 076 270 

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 
2007 

9.084,50 � 
 

6.387,00 � 
 

3.043,50� 18.515,00 � 

 
 

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. 

 

Mais se delibera que o pagamento destes apoios seja efectuado até ao dia 7 de Dezembro 

de 2007. 

 

Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040301 das acções 2007 A 6 e 2007 A 7, 

conforme descrito no mapa acima. 

 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

previamente que as entidades estão legalmente constituídas, conforme documentos que se 

encontram arquivados na divisão de educação da autarquia, nomeadamente: Cópia do 

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

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

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

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

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

 

1648 - Presente informação n.º 34/2007 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 12/11/2007 sobre processo de atribuição de subsídio escolar aos 

alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância do concelho da Marinha 

Grande, ao abrigo do Despacho do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

(sem n.º).  
 
Deram entrada nestes serviço 544 candidaturas para o ano lectivo 2007/2008, provenientes de 

alunos das escolas do 1º ciclo e dos jardins-de-infância, pertencentes aos 3 Agrupamentos de 

escolas existentes neste concelho. 
 
Desses 544 pedidos, foram deferidos 342 em escalão A e 59 em escalão B, contando-se ainda 
um total de 143 pedidos indeferidos por inelegibilidade ou falta de apresentação de documentos 

para instruir a candidatura. 
 
 Os valores dos apoios financeiros a atribuir são assim os seguintes: 
 

Grau 

de 

ensino 

N.º de 

pedidos 

entrad

os 

Pedidos 

indeferi

dos 

Escalã

o A 

Valor 

unitário 

Total dos 

apoios 

Escal

ão B  

Valor 

unitár

io 

Total dos 

apoios 

Valor 

total A + 

B  

Acção 

PAM  

Dotação 

disponíve

l 

Pré 

escola

r 118 38 67 50 3.350 � 13 25 325 � 3.675 � 2007 A 10 3.675 � 
1º 

Ciclo 

EB 426 105 275 50 13.750 � 46 25 1.150 � 14.900 � 2007 A 9 14.900 � 
TOTA

L 544 143 342   17.100 � 59   1.475 � 18.575 �     

 

 

A Câmara Municipal apreciou a informação e considerando que é da competência da 

Câmara Municipal comparticipar no apoio à acção social escolar, conforme prevê a 

alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 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, e ainda em conformidade com 

o Despacho do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, delibera 

atribuir os montantes aos alunos carenciados do concelho, nos valores descriminados 

nominalmente e constantes em anexo (Anexo 17) a esta deliberação. 

 

Mais delibera que as listas sejam publicitadas através da afixação nos respectivos 

estabelecimentos de ensino, permitindo dessa forma aos encarregados de educação tomar 

conhecimento dos valores a receber e da situação relativamente à utilização dos 

refeitórios escolares dos respectivos educandos no ano lectivo 2007/2008. 

 

Estes apoios aos alunos têm cabimento na rubrica 040802 das acções 2007/A/9 e 

2007/A/10. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - QUESTÕES COLOCADAS PELO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO PEREIRA 
 
 

Ampliação do cemitério da Moita  

 
O Sr. Vereador deu conta de um pedido efectuado pela Junta de Freguesia da Moita, em 
18/01/2006, bem como da resposta obtida da Câmara, em 01/08/2007, dizendo que não é 

possível aceitar a doação do terreno para ampliação do cemitério.  
O Sr. Vereador solicitou que o assunto seja agendado para a próxima reunião. 
 
Requerimento  

 
O Sr. Vereador solicitou todas as informações e cartas trocadas com as várias instituições, 

relativas à colocação de caixas Multibanco, bem como da recusa do BES e da manutenção das 

contas naquele banco.  
 
 

10 - QUESTÕES COLOCADAS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO PEDROSA 

 

 

Mercado da Vieira  
 
O Sr. Vereador referiu que já passou o tempo para a execução da obra, e que esta tem avançado 

muito devagar, pelo que deixa já dito que se recusa a aprovar as prorrogações de prazo. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que a obra está dentro do prazo, embora seja 

verdade que o empreiteiro tem lá pouca gente a trabalhar. Vai falar com a Engª que acompanha 

a obra, e se for necessário falará com o empreiteiro. 
 

 

Pavilhão Gimnodesportivo da Vieira 

 
O Sr. Vereador abordou este assunto pela primeira vez no dia 15/11/2007, referindo que não 

faz sentido o fecho do pavilhão quando parece que não há qualquer amianto e o equipamento 

pode ser utilizado, pelo que essa comunicação deverá ser feita à Escola. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa respondeu que essa comunicação foi feita por mail, tendo lido 
o seu conteúdo 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa sugeriu que fosse novamente feita, por carta, para a 

Escola e também para a Associação de Pais. 
 
No dia seguinte, o Sr. Vereador voltou a abordar o assunto, uma vez que no dia anterior tinha 
falado com a Presidente do Conselho Educativo da Escola e as informações que obteve da sua 

parte são diferentes das que obteve ontem aqui na Câmara, transmitidas pelo Vereador, ou seja, 
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a telha que foi retirada pelo empreiteiro (ANIPAR) para servir de molde, com vista à 

substituição das que se encontram partidas, não foi colocada, pelo que o pavilhão se encontra 

destelhado, com o risco de poder chover lá dentro. Para além disso, o Delegado de Saúde diz no 

seu relatório que o pavilhão tem fendas, e por isso, por uma questão pedagógica, a Escola optou 

por não o utilizar. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa informou que a telha retirada é de uma ponta do pavilhão, 

prevendo-se que no início do próximo mês de Dezembro as telhas estejam feitas e possam ser 

colocadas, em data a combinar, talvez depois do festival de patinagem, que se realiza a 15 de 
Dezembro, aproveitando assim as férias escolares. 
 
 
Passadeiras elevadas nas escolas  

 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa perguntou para quando a sua colocação nas três ou 

quatro escolas onde ainda falta colocá-las. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que o concurso já foi aberto. 
 
 
Localização do novo aeroporto  

 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa entende que a Câmara deveria tomar uma posição 

relativamente ao estudo da CIP sobre a nova localização do aeroporto em Alcochete, uma vez 

que este estudo retira a passagem do TGV de Leiria. 
 
O Sr. Presidente referiu que iria contactar a AMLEI sobre o assunto, e eventualmente preparar 
deliberação para a próxima reunião.  
 

 

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. 
 
 
12 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. VEREADOR ARTUR DE OLIVEIRA 

RELATIVA À LOTA DA PRAIA DA VIEIRA 

 
 
O Sr. Vereador informou que a reparação foi mal feita, pelo que a obra não foi aceite. Dado que 

a mesma ainda se encontra na garantia o empreiteiro vai fazer as reparações. Contudo as bancas 

estão muito degradadas, pelo que colocou à consideração da Câmara a hipótese de as substituir 

pelas que foram retiradas do Mercado da Vieira ou então pelas que estão aqui neste mercado, 
que estão em melhor estado. 
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A decisão vai no sentido de colocar as que estão neste mercado, uma vez que estão em boas 

condições. 
  
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1649 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 

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

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 12,35 

horas do dia 16/11/2007. 

 

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 

 
 
 

 

 


