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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia trinta e 

um de Outubro de dois mil e sete.        

 

 

 
 
Aos trinta e um dias do mês de Outubro 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 10,10 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Presidente não esteve presente por se encontrar de atestado médico. 
 

            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. 
 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira chegou à reunião pelas 

13,00 horas, durante o atendimento aos vendedores do Mercado Municipal da Marinha Grande, 
por se encontrar em serviço na CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. 
 

A presente reunião foi interrompida, para almoço, às 14,00 horas tendo sido retomada às 

15,00 horas, sob a presidência do Sr. Vice-Presidente, Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, 
com todos os membros do executivo, à excepção do Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira, que não 

esteve no período da tarde e do Sr. Presidente. 
 

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
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Período de antes da ordem do dia 

 

 

O Sr. Vice-Presidente deu conhecimento a todos os membros do executivo dos assuntos 
que lhe chegaram após a distribuição da ordem do dia da presente reunião, os quais, pela 

sua urgência, terão que ser analisados fora da referida ordem do dia.  
Deu igualmente conhecimento do requerimento entregue na Câmara pelos vendedores no 

Mercado Municipal, no qual solicitam ao executivo que os atenda nesta reunião, apesar de a 

mesma não ser pública.  
 
Estes dois pedidos foram aceites por todos os membros do executivo presentes. 

 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa pediu para ser esclarecido relativamente ao 
referido pedido de atendimento, uma vez que lhe chegou a informação de que o Sr. 

Vereador Artur de Oliveira andou a convocar os vendedores do mercado para virem hoje à 

reunião, para condicionarem o voto do P.S. relativamente à questão do mercado, o que 

considera perfeitamente lamentável, mais de trinta anos após o 25 de Abril. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira esclareceu dizendo que aquilo que foi falado era a 
possibilidade de haver algum problema com o aluguer das tendas, uma vez que o processo 
de aquisição não avançou, e havendo este risco, não haveria, portanto, mercado provisório, 

pelo que os vendedores entenderam que deveriam colocar a questão à Câmara, daí o pedido 

que apresentaram para serem recebidos hoje.    
 
 
Esclarecida esta questão, o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa colocou a seguinte 
pergunta, que pretende ver respondida:  
- é verdade que o Sr. Vereador Artur de Oliveira e o Sr. Belo foram a casa do Dr. Mário 

Roldão perguntar pela licença para executar as obras que necessitou de efectuar em 

consequência da intervenção da Câmara no local ?  
   

O Sr. Vereador Artur de Oliveira respondeu afirmando que garantidamente tal não é 

verdade. 
A este respeito o Sr. Vice-Presidente acrescentou que, tanto quanto se recorda, até já foi 

aprovado em reunião de Câmara um processo de obras em nome do Dr. Mário Roldão. 






 

ORDEM DO DIA 
 
 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. DIVERSOS 

 

3. 18.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 
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4. �ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES � REDE VIÁRIA E 

DE DRENAGEM� � C.  PÚBLICO  02/00 � DIRM -  RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

5. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DE SANTA 

FILOMENA� � C.  LIMITADO  17/05 � DIRM -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

6. EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE AVAC NO 

CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO 

N.º 11/07 (DEEM) - ABERTURA DE CONCURSO 

 

7. 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 

 

8. 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� 

 

9. HOMENAGEM AOS NÁUFRAGOS DO SALSINHA � CENTENÁRIO DO 

ANIVERSÁRIO DO NAUFRÁGIO OCORRIDO NA COSTA DA PRAIA DA 

VIEIRA 

 

10. APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 

11. APOIO AO RALLYE ROTA DO VIDRO 2007 � CLUBE AUTOMÓVEL DA 

MARINHA GRANDE 

 

12. APOIO AO INVESTIMENTO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA � OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA DA 

PASSAGEM 

 

13. APOIO AO PROJECTO DA FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL - 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

14. APOIO A ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE 

 

15. PROTOCOLO PISCINA/ENVIO DE DOCUMENTOS 

 

16. INTERVENÇÃO DO PRIMEIRO MINISTRO NO DEBATE SOBRE O 

ESTADO DA NAÇÃO 

 

17. SOCIEDADE PONTO VERDE 

 

18. RESUMO DE TESOURARIA 
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DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia trinta e um de Outubro, 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 2386/07 � PC 641/06   - ANTÓNIO PIEDADE PEDROSA A/C JOSÉ 

AFONSO R.LETRA



 REQ 2888/07 � PC 492/07 � E2R, LDA (não esteve presente)

 

1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1485 - REQ 3028/07 � PC 725/06 � Presente requerimento de LUCILIA NORA MARTINS, 
com residência na Rua Pilado n.º 17, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

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

na Rua Central do Pilado, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 04/04/2007. 
  
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. 
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1486 - REQ 3499/07 � PC 770/05 � Presente requerimento de MARIA JÚLIA 

CONCEIÇÃO SILVA ALVES, com residência na Rua da Base Aérea n.º 1251, Segodim, 

Freguesia de Monte Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito na Rua da Benta, Benta, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

12/07/2007. 
  
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. 
  
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. 

 

 

1487 - REQ 3579/07 � PC 461/05 � Presente requerimento de PEREILAR II-SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, LDA., com sede na Rua da Base Aérea n.º 5, Segodim, Freguesia de Monte 

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

alterações à arquitectura referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia 

e muros, sita na Rua dos Oficiais Vidreiros, Lote 39, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente alterações ao projecto de arquitectura, a qual incide informação técnica que a seguir se 

transcreve: � Propõe-se o deferimento da pretensão�. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

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

se vê inconveniência na emissão de parecer favorável�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1488 - REQ 3580/07 � PC 462/05 � Presente requerimento de PEREILAR II-SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, LDA., com sede na Rua da Base Aérea n.º 5, Segodim, Freguesia de Monte 

Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades e 
alterações à arquitectura referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia 
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e muros, sita na Rua dos Oficiais Vidreiros, Lote 38, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente alterações ao projecto de arquitectura, a qual incide informação técnica que a seguir se 

transcreve: � Propõe-se o deferimento da pretensão.� 

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

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

se vê inconveniência na emissão de parecer favorável.� 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1489 - REQ 2878/07 � PC 428/05 � Presente requerimento de JAIME MANUEL RASCÃO 

PIEDADE, com residência na Rua da Marinha Grande n.º 40, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da reedificação de edifício habitacional e comercial e 

garagem sendo a parte comercial destinada a estabelecimento de restauração e bebidas, sito na 

Rua José Moreira n.º 37, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 16/11/2006. 
  
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 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. 

 

 

1490 - REQ 3498/07 � PC 657/05 � Presente requerimento de JOSÉ LETRA FONTES, com 
residência na Rua da Republica n.º 26, 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 comercial, sito na Rua 10 de Junho, Picassinos, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

26/07/2007. 
  
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 

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. 

 

 

1491 - REQ 1391/07 � PC 1103/95 � Presente requerimento de AMADEU JESUS 

RODRIGUES, com residência na Rua António Maria da Silva n.º 105, Picassinos, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo inicial de 
licenciamento da construção de uma moradia, garagem e anexos, sita na Rua António Maria da 

Silva, Picassinos, 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, dos projectos 

das especialidades aplicáveis por força do nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1492 - REQ 3675/07 � PC 73/07 � Presente requerimento de RAÚL JACINTO, com 
residência na Rua António Sardinha n.º 46, Freguesia de Charneca da Caparica e Concelho de 

Almada, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma moradia 

bifamiliar, sita na Rua da Industria, Ribeira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06;  
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1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua da Indústria, 

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

solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro; 

  

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

pintados. 

   

O muro confinante com a via pública não deverá exceder a altura de 0,80m, podendo 

contudo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70m, de 

acordo com as alíneas a) e b) do nº4 da alínea x) do artigo 3º do RMEU. 

  

Nos muros entre estremas quando confinantes com espaço público, deverá aplicar-se a 

alínea anterior, numa extensão de até 1,50m, a contar do limite do passeio, não 

podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 1,80m; 

  

1.5 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. 

  

Mais deliberou informar que: 

  

1.6 Se encontram reunidas as condições para que o edifício possa ser submetido ao regime 

de propriedade horizontal.  

  

1.7 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. 

 

 

1493 - REQ 3379/07 � PC 120/07 � Presente requerimento de JOAQUIM DIAS CORREIA, 
com residência na Rua Manuel Balseiro Guerra n.º 49, Freguesia de Vieira de Leiria  e 

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

construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros de vedação, sita na Rua Dr. Artur Neto 

de Barros n.º 23, Talhões, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  
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1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

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;  

  

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com o arruamento 

público, cujos alinhamento, materiais e dimensões deverão ser oportunamente 

definidos pelos serviços técnicos desta câmara;  

  

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, 

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. 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. 

 

 

1494 - REQ 2326/07 � PC 288/07 � Presente requerimento de NORMINOVA - 

CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS E AUTOMAÇÃO, LDA., com sede na Rua Santa Isabel 
n.º 17, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao 

processo inicial de licenciamento da construção de uma unidade industrial, sita na Rua de 

França, Lote 30, Zona Industrial, 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, os seguintes elementos: 

  

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

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

de Junho; 

b) Documento comprovativo em como deu entrada das alterações propostas junto da 

entidade licenciadora da actividade. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1495 - REQ 3007/07 � PC 14/07 � Presente requerimento de DIAMANTINO JESUS 

SEQUEIRA, com residência na Rua de S. Pedro n.º 14, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de 

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

construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Alvaro Filipe Gouveia Pedrosa, Talhões, 

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

  

1.  Deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

04/06;  

b) Peças gráficas que verifiquem a exclusão do churrasco; 

  

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com arruamento público, 

cujo alinhamento, dimensões e tipo de materiais deverão ser oportunamente 

solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro;  

  

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

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

por elementos gradeados com a altura máxima de 0.70 m, de acordo com as alíneas a) 

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

  

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

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

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

  

1.6 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. 

 

 

1496 - REQ 3510/07 � PC 571/07 � Presente requerimento de OLGA MARIA GAMEIRO 

BRITES MOREIRA, com residência na Rua da Foz n.º 30, Praia da Vieira, Freguesia de 
Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de 
beneficiação de um prédio e solicitando autorização para ocupação da via publica, na Avenida 

do Pescador, Lote 27, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 
Grande. 
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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. 

  

No que diz respeito ao pedido de ocupação da via pública, deliberou deferir com os 

seguintes condicionalismos: 

  

a) Os amassadouros e depósitos fiquem 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 seja 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 seja feita pelos serviços de fiscalização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1497 - REQ 3026/07 � PC 509/07 � Presente requerimento de FAUSTINO EPIFANEO 

BENTO, com residência na Rua de Leiria n.º 14, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

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

muro, sito na Rua de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

condicionalismos: 

  

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

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

podendo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 

m. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1498 - REQ 3359/07 � PC 556/07 � Presente requerimento de BRUNO JOSÉ FRANCISCO 

JESUS, com residência na Rua das Amoreiras n.º 105, Freguesia de Barosa e Concelho de 

Leiria, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Travessa das 
Andorinhas n.º 7, Lameira de Baixo, 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. 

 

 

1499 - REQ 3894/07 � PC 136/04 � Presente requerimento de PREDIO 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 com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

- Projectos de especialidades alterados em função das alterações apresentadas; 

 

- Projecto de segurança para o piso destinado a garagem, instruído em 

conformidade com o Dec.-Lei 66/95 de 08/04 e ainda; 

 

- Planta com indicação exacta do espaço que será cedido ao domínio público. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1500 - REQ 1543/07 � PC 75/06� Presente requerimento de LUCILIA PATRICIA SANTOS 

MARTINS VIEIRA, com residência na Rua 9 de Abril n.º 14, 3º Dto, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a isenção de apresentação do projecto da rede de gás referente 
ao processo de licenciamento da instalação de um Gabinete de Estética e Massagem numa loja, 

sita na Rua 25 de Abril n.º 22, Loja 6, Fracção �F�, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico datado de 09/05/07, que atesta estarem os projectos da rede de águas e 

saneamento doméstico em condições de serem aprovados. 
  
Presente parecer técnico datado de 26/10/07 que refere ser dispensável o projecto de rede de 

gás, por as obras pretendidas não se enquadrarem no nº1 do artigo 1º do Decreto-Lei 521/99 de 
10 de Dezembro. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir os projectos das redes de 

saneamento de água e esgotos domésticos e dispensar da entrega do projecto de 

especialidade de gás. 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

2 - DIVERSOS 

 

 

1501 - REQ 689/07 � PC 867/02 � Presente requerimento de ANTÓNIO JOAQUIM 

PINHEIRO PEREIRA, com residência na Rua Principal n.º 838, Carriço, Freguesia de 

Bidoeira e Concelho de Leiria, solicitando que seja libertada a caução da garantia bancária 

referente ao processo de licenciamento da construção de um edifício destinado a armazém, sito 

na Rua Nova do Moinho de Cima, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise do relatório de vistoria anexo, a câmara deliberou: 

  

Restituir ao requerente o valor de 3.804,24 �, referente aos lugares de estacionamento em 

espaço privado. 

 

Deve prevalecer apenas a caução correspondente à execução dos passeios, no valor de 

4.041,06�. Dado que os passeios se encontram concluídos em conformidade com o 

projecto aprovado, propõe-se a redução em 90% do montante da caução prestada para 

esta componente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1502 - REQ 4398/06 � PC 378/99 � Presente requerimento de CASTRO LUSO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Travessa do Sol n.º 5, Rego 

D�Água, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a recepção provisória parcial das obras de 

urbanização, em Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente requerimento de Castro Luso, Empreendimentos Imobiliários, Ldª, e Outro titulares do 

alvará de loteamento 02/06, referente ao prédio sito no lugar de Trutas da Freguesia  e 

Concelho de Marinha Grande, a solicitar e recepção provisória parcial das obras de 

urbanização. 
  
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir por, de acordo com o auto anexo, não estarem reunidas as condições para a 

recepção provisória solicitada, nomeadamente, por as referidas obras de urbanização não 

se encontrarem concluídas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1503 - REQ 4295/05 � PC 357-96 � Presente requerimento de MARIA ANÁLIA GUERRA 

PIMENTA GOMES, com residência na Rua Pires de Campos n.º 100, Freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a recepção definitiva das obras de 

urbanização, em Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente requerimento de Maria Anália Guerra Pimenta Gomes, titular do alvará  de loteamento 

01/94, referente ao prédio sito no lugar de Talhões, Rua A e F da freguesia de Vieira de Leiria e 

Concelho de Marinha Grande, a solicitar e recepção definitiva das obras de urbanização. 
  
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Recepcionar definitivamente as obras de urbanização, conforme auto anexo, e mandar 

libertar a garantia bancária n.º 400 datada de 18 de Maio de 1994, da Caixa de Crédito 

Agrícola Mutuo de Leiria, C.R.L. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - 18.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

1504 - Presente proposta da 18ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
15ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 124.780,00 euros nos 
reforços e 124.780,00 euros nas anulações; 
 
14ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 76.755,00 euros 
nos reforços e 86.755,00 euros nas anulações; 
 
15ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 50.280,00 euros 
nos reforços e 33.270,00 euros nas anulações. 

 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 18ª 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - �ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES � REDE VIÁRIA E DE 

DRENAGEM� � C.  PÚBLICO  02/00 � DIRM -  RECEPÇÃO DEFINITIVA 
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1505 - Presente Auto de Recepção Definitiva, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Civilvias, Lda.�, com sede em Garcia, Marinha Grande. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227.º e 229.º do Dec-Lei n.º 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DE SANTA FILOMENA� � 

C.  LIMITADO  17/05 � DIRM -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 
1506 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Manuel Gomes António, Lda.�, com sede em Jardoeira � Batalha. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219.º do Dec-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE AVAC NO CENTRO 

EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/07 

(DEEM) - ABERTURA DE CONCURSO 

 

 

Assunto retirado da ordem do dia. 

 

 

7 - 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 

 



Quando se chegou ao ponto identificado em epígrafe eram 12,00 horas, e encontravam-se 
presentes os vendedores no Mercado da Marinha Grande, para serem atendidos pelo executivo 
na reunião, conforme pedido que deu entrada na Câmara em 26/10/2007 (registo de entrada n.º 

9284). 
 
Apesar da reunião não ser pública, o Sr. Vice-Presidente tinha posto à consideração da 

Câmara, no início da reunião, este pedido dos vendedores, o que foi aceite por todos.  
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Assim, e antes da entrada dos referidos vendedores, o Sr. Vice-Presidente fez um breve 
enquadramento do historial deste processo, referindo designadamente: 

- a estranheza pelo acontecido na reunião extraordinária do dia 25/10/2007; 
- face ao sucedido pediu esclarecimentos à ANMP, que informou que aquilo que 

aconteceu nessa reunião não tem qualquer enquadramento legal, uma vez que os 

membros do executivo dispõem de três formas para se pronunciarem sobre determinado 

assunto: o voto a favor, o voto contra ou a abstenção. Poderão ainda invocar 

impedimentos ou escusa, tal como se encontram tipificados na lei. Para além destas 

possibilidades, o que existe é o abandono da reunião, cujas consequências são a 

marcação de falta. 
- salientou as dificuldades de governação do órgão, face à �indefinição que se verifica 

neste momento�; 
- contudo, e porque o órgão não pode deixar de tomar decisões, faz um apelo para que 

não seja inviabilizada a possibilidade de a Câmara decidir. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa referiu que as solicitações para incluir assuntos fora 

de agenda são genéricas, podendo um ou outro assunto suscitar dúvidas e melhores 

esclarecimentos, como foi o caso, uma vez que vivemos uma situação difícil, em que o PSD 

não concorda com esta decisão, o Presidente da Câmara não está presente, o órgão tem uma 

maioria, pelo que os vereadores do P.S. não têm responsabilidade pelo facto de o órgão não 

poder decidir, uma vez que o Presidente podia ser substituído. A posição assumida pelos 

vereadores do P.S. só tem por objectivo fazer ganhar tempo para que o assunto possa ser 

resolvido de outra forma, para a qual se disponibilizou junto do Presidente, por carta, à qual 

ainda não obteve resposta. 
Referiu ainda que os Vereadores do P.S., conscientemente, não alteram a sua posição, pelo que 

mantêm a não disponibilidade para votar o assunto, porque entendem que se está a tempo de 

reverter a situação, considerando que podem ser feitas obras no mercado velho e enquanto as 
mesmas decorrem o mercado poderá ser instalado provisoriamente no mercado do Atrium, tal 

como a Drª Cidália já tinha sugerido.  
 
O Sr. Vice-Presidente referiu que há diferença entre não querer participar  e não participar da 

decisão, abstendo-se. Esta não participação representa um afrontamento ostensivo para com 

quem tem responsabilidade, pois não permite a tomada de qualquer decisão. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa respondeu dizendo que os Vereadores do P.S. não 

têm culpa que o órgão não tenha quórum, uma vez que o Presidente da Câmara pode ser 

substituído.  
 
O Sr. Vice-Presidente interrompeu a reunião para esclarecer esta possibilidade, tendo-se 
constatado que em casos de ausência por períodos até trinta dias os membros das autarquias  

podem fazer-se substituir, o que não aconteceu no caso do Sr. Presidente da Câmara. 
 
 

 
 
 
ATENDIMENTO DOS VENDEDORES NO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE 
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Nesta altura, e quando eram 12,10 horas, foi dado início ao atendimento aos vendedores no 

mercado municipal. 
 
O Sr. Vice-Presidente referiu que apesar desta reunião não ser pública, foi aceite por todos os 

membros do executivo efectuar este atendimento, dado tratar-se de um assunto de extrema 
importância. 
Antes de dar a  palavra aos presentes, fez um breve historial dos acontecimentos que levaram à 

solução provisória actual, bem como das preocupações que a situação mereceu por parte do 

executivo. Referiu ainda que esta não é a melhor solução nem é a solução perfeita, e não se 

poderá eternizar, pelo que o problema se põe daqui para o futuro, em termos de se poder 

garantir o abastecimento e a manutenção da actividade dos vendedores. Neste sentido há que 

estudar as alternativas, sendo público e sabido que há divergências entre os membros que 

constituem o executivo permanente e os Vereadores do P.S. .  
Relativamente ao edifício do Atrium, o Sr. Vice-Presidente informou que a Câmara, a 

solicitação da Assembleia Municipal, pediu uma peritagem que produziu um relatório, de que 

resultam duas conclusões: a necessidade de efectuar obras para adequar o edifício às normas 

regulamentares, de modo a resolver os problemas de abastecimento ao edifício e de 

acessibilidade, cujos custos ascenderiam a mais de dois milhões de euros. Contudo, feitas as 

obras, era necessário que várias autoridades emitissem os seus pareceres, que são vinculativos. 

Assim, o Delegado de Saúde e o Veterinário Municipal emitiram parecer desfavorável, e a 

Associação Nacional de Bombeiros não emitiu parecer. Dado que a Câmara tem que decidir, e 

perante esta situação de impossibilidade do edifício Atrium, e com o edifício da Resinagem 

fechado pela ASAE, havia que tomar uma decisão. É entendimento do executivo que o 

mercado tradicional deve continuar a funcionar no edifício da Resinagem, depois de 

devidamente adaptado e melhorado, até com novas atracções para fomentar o comércio 

tradicional no centro histórico. Assim, a situação de aluguer das tendas vai ter que se manter 

por algum tempo, mais até do que se desejaria. 
 
 
As peixeiras presentes manifestaram o seu desagrado por não terem o seu problema resolvido e 

por se encontrarem há sete semanas sem poderem vender. 
 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa pediu para usar a palavra, para referir que os 
Vereadores do P.S. não foram vistos nem achados para esta solução provisória, nem têm 

maioria para poder decidir, apenas para emitir opinião, uma vez que a Câmara está em maioria. 

Os Vereadores do P.S. estão completamente contra esta solução provisória, referindo que na 
decisão do edifício do Atrium não tem qualquer responsabilidade, uma vez que não 

acompanhou essas obras. 
 
Neste momento foi interrompido pelos vendedores. 
Depois de retomada a sua intervenção fez um breve historial do que se passou no mandato 
anterior, antes da realização da hasta pública para os lugares do mercado do Atrium. 
Disse ainda que, numa situação provisória, defende que os vendedores sejam instalados 

provisoriamente no edifício Atrium e não em tendas. Esta solução provisória vai levar anos, até 

que as obras estejam feitas no edifício da Resinagem. 
 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que, em princípio, espera que durante a próxima 

semana o problema da instalação das peixeiras esteja resolvido.  
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A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira chegou à reunião durante este atendimento, tendo 

usado da palavra para frisar que a posição que os Vereadores do P.S. tomaram relativamente à 

solução provisória encontrada nada tem contra os vendedores e a população da Marinha 

Grande, mas sim por acharem que o representante da Câmara, o seu Presidente, não estava 

presente. 
 
 
Após as intervenções dos membros do executivo, o Sr. Vice-Presidente deu a palavra aos 

vendedores, que colocaram as suas opiniões e preocupações, sendo possível concluir o 

seguinte: 

 

- a importância deste tipo de reuniões, de modo a fomentar a participação de todos os 

envolvidos na resolução deste assunto; 
- a vontade dos vendedores que não quiseram, e continuam a não querer, ir para o edifício 

do Atrium, tendo em conta a falta de condições, designadamente para as cargas e 

descargas; 
- a vontade dos vendedores em não regressar ao edifício da Resinagem, por considerarem 

que o mercado no centro da cidade não tem condições nem estacionamento suficiente; 
- a satisfação dos vendedores pela instalação do mercado nas tendas, que dizem ter mais 

movimento de compradores, ter bons estacionamentos e facilidade para as cargas e 
descargas; 

- aceitação da proposta do Sr. Vice-Presidente para a criação de uma comissão de 

vendedores, representando cada um dos ramos de actividade, com vista ao diálogo com 

a Câmara na tomada de decisões.   
 
 







A reunião foi interrompida, para almoço, pelas 14,00 horas. 
Foi retomada pelas 15,00 horas,  sob a presidência do Sr. Vice-Presidente e com a presença dos 

seguintes Srs. Vereadores: 
 

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


O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira não esteve presente no período da tarde. 
 
 
Ao recomeçar a reunião, no período da tarde, o ponto em análise na ordem do dia era o ponto 7, 

relativo à �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� . 
 
Os Srs. Vereadores do P.S. presentes pediram para que este ponto e o seguinte, relativo à 
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«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�» fossem 
só discutidos e postos à votação no final da reunião porque se encontravam a redigir a 

declaração que iriam proferir na votação destes mesmos pontos da ordem do dia. 
 
O Sr. Vice-Presidente aceitou e a reunião prosseguiu com a discussão e votação do ponto 9 da 
ordem do dia e seguintes, bem como dos assuntos não incluídos na ordem do dia.   
 
 



 

 

9 - HOMENAGEM AOS NÁUFRAGOS DO SALSINHA � CENTENÁRIO DO 

ANIVERSÁRIO DO NAUFRÁGIO OCORRIDO NA COSTA DA PRAIA DA VIEIRA 

 

 

1507 - Comemora-se este ano o Centenário da ocorrência do mais fatídico acidente verificado 

no mar, ao largo da Praia da Vieira. Na sexta-feira do dia 15 de Novembro de 1907, a 
embarcação conhecida como �Salsinha�, da companha de Manuel da Silva Sapateiro, virou-se 
ao ser varrido por uma onda quando entrava no mar, provocando a morte de 13 pescadores e 
ferindo cerca de uma dezena. 
 
A descrição do acidente marítimo é relatada por Francisco Oneto Nunes, na obra �Vieira de 

Leiria � A História, O Trabalho, A Cultura�, que lembra as palavras do escritor vieirense 

António Vitorino sobre o assunto. É referida a tensão �quando os homens dentro do barco se 

apercebem de que estão à beira do desastre, sempre seguidos na sua angústia por aqueles outros 
que estão em terra sem lhes poderem acudir�. 
Enquanto uns caíram ao mar com o impulso da onda e nadaram, outros ficaram presos no barco 

abalroado e morreram, fazendo com que este trágico acidente fosse perpetuado, pelos piores 

motivos, na memória da população de Vieira de Leiria. 
 
As vítimas mortais do naufrágio foram: 
 
António Mouco Letra Novo - 26 anos 
António Rego - 33 anos 
Epifânio Tomás - 60 anos 
Joaquim Xarana - 37 anos 
José Bonifácio - 20 anos 
José da Silva Alfaiate - 46 anos 
José Mouco - 36 anos 
José Pinheiro - 55 anos 
Luís Bonifácio - 60 anos 
Manuel Botas Pedrosa - 25 anos 
Manuel Rego - 19 anos 
Reinaldo Lobo - 26 anos 
Silvério Rodrigues Piedade - 32 anos 
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Os funerais foram impressionantes manifestações de dor, as fábricas pararam, o comércio 
fechou e Vieira de Leiria tornou-se pequena para acolher todos quantos quiseram marcar 
presença nas cerimónias. 
 
Atendendo ao Centenário do Naufrágio do �Salsinha�, a Câmara Municipal da Marinha 

Grande delibera erigir uma placa evocativa da tragédia junto ao Monumento ao 

Pescador, na Praia da Vieira, em homenagem aos 13 homens naufragados na costa da 

Praia da Vieira, no dia 15 de Novembro de 1907, com o seguinte texto: 

 

�Homenagem aos Náufragos do �Salsinha�. 

 

O Concelho recorda e homenageia a memória dos 13 homens que perderam a vida na 

faina da pesca, no dia 15 de Novembro de 1907, na costa da Praia da Vieira: 

 

António Mouco Letra Novo - 26 anos 

António Rego - 33 anos 

Epifânio Tomás - 60 anos 

Joaquim Xarana - 37 anos 

José Bonifácio - 20 anos 

José da Silva Alfaiate - 46 anos 

José Mouco - 36 anos 

José Pinheiro - 55 anos 

Luís Bonifácio - 60 anos 

Manuel Botas Pedrosa - 25 anos 

Manuel Rego - 19 anos 

Reinaldo Lobo - 26 anos 

Silvério Rodrigues Piedade - 32 anos 

 

Centenário do Naufrágio do �Salsinha� 

15 de Novembro de 2007 

Câmara Municipal da Marinha Grande� 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 



1508 - Presente informação n.º 117/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 25/10/2007, 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. 
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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 117 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 (Anexo 1) 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 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 Novembro 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. 





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) 

Desportivo Náutico da Marinha Grande 501089721 1.500,00 600,00 112 900,00 

Futebol Clube Os Belenenses 501124683 650,00 260,00 114 390,00 
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11 - APOIO AO RALLYE ROTA DO VIDRO 2007 � CLUBE AUTOMÓVEL DA 

MARINHA GRANDE





1509 - Presente informação n.º 118/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 25/10/2007, dando conta da entrada de uma comunicação escrita do Clube 

Automóvel da Marinha Grande entrado a 09 de Fevereiro último com um pedido de apoio para 

a realização do seu Rallye automóvel, realizado neste concelho entre 20 e 22 de Setembro. 
 
A prova teve o seu centro operacional na cidade da Marinha Grande, com partida e chegada 
junto à Câmara Municipal, e todo o secretariado, sala de juízes e secretários funcionou nas 

instalações da autarquia, nomeadamente no Arquivo, na Biblioteca e no Museu do Vidro. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que esta prova possui 

já uma tradição muito enraizada na listagem provas automóveis do País, e faz parte do 

calendário nacional do Campeonato Nacional de Ralis da Federação Portuguesa de 

Automobilismo para 2007 e é ainda pontuável para a Taça da Europa de Ralis, 

considerando a qualidade da organização, o impacto da mesma na animação desportiva 

do concelho e a promoção turística que tal evento produziu no concelho; 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 10.000,00 � (dez mil 

euros) ao Clube Automóvel da Marinha Grande, Contribuinte n.º 501 104 305, com 

morada na Rua Santa Isabel, n.º 28 C, Salgueiro, Apartado 340, 2431 � 904 Marinha 

Grande, para comparticipar nas despesas de realização do Rallye Rota do Vidro em 2007. 

 

Este apoio tem cabimento no projecto 2007/A/145. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está nesta data 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. 

 

 

12 - APOIO AO INVESTIMENTO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA � OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA DA PASSAGEM





1510 - Presente informação n.º 119/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 25/10/2007, dando conta de que a Comissão da Capela de Nossa Senhora 

da Ajuda da Passagem, Vieira de Leiria, apresentou a esta autarquia um ofício entrado a 23 de 

Agosto de 2007, onde solicita um pedido de apoio para as obras de restauração da Igreja da 

Passagem, nomeadamente na sala mortuária e anexos daquelas instalações, com o custo do 

investimento estimado em 14.000,00 �. 
  
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e 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 7.500,00 � (sete mil e quinhentos euros) 

à Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria, para comparticipar nas despesas das 
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obras de restauração da Igreja da Passagem, nomeadamente na sala mortuária e anexos 

daquelas instalações. 

 

Este apoio tem cabimento na acção 2007 A 200, rubrica 080701. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está nesta data 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. 
 

 

13 - APOIO AO PROJECTO DA FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL - 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE





1511 - Na sequência da implementação do Programa de Actividade Física para a Terceira 

Idade, aprovado em deliberação de câmara datada de 24 de Agosto de 2006, e cujo relatório do 

ano de 2006 foi apresentado em reunião de câmara datada de 30 de Novembro de 2006, 

aderiram em 2006 a este projecto oito colectividades do concelho, designadamente: 
 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, SIR PICASSINOS, ASURPI, CURPI, INDUSTRIAL 

DESPORTIVO VIEIRENSE, SIR 1º DEZEMBRO PERO NETO, SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE, FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA VIEIRA � CAPELA DA 
PASSAGEM 
 
A autarquia já atribuiu a estes projectos apoios financeiros para desenvolvimento da actividade 

física com os idosos entre Outubro de 2006 e Julho de 2007, num valor similar para cada 
colectividade de 1.500,00 �. 
 
Dado que estes projectos se mantêm em funcionamento até ao final do ano de 2007, importa 

apoiar estas entidades no sentido de possibilitar a continuidade da actividade nos meses de 
Setembro a Dezembro de 2007. 
 
Os objectivos do programa são os seguintes: 
 

 mobilizar a população idosa do Concelho da Marinha Grande para a adesão à actividade 
física, integrando-a nas rotinas diárias dos munícipes da Marinha Grande,  

 
 promover o conhecimento público de que a prática de Actividade Física regular é um 

comportamento de saúde e um dos maiores factores de promoção de uma vida saudável, 

conjuntamente com a alimentação equilibrada e ausência do hábito tabágico,  
 

 promover o conhecimento de que todas as pessoas, independentemente da idade ou 
estatuto socio-económico, podem e devem realizar regularmente actividade física 

adaptada às suas condições de vida e que se pode começar ou recomeçar a prática em 

qualquer idade, 
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A Câmara Municipal, considerando que é sua competência deliberar sobre as formas de 

apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 

prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, e que é sua competência apoiar 

ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, 

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; 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 apoio financeiro de 400,00 � (quatrocentos 

euros) à FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA VIEIRA � CAPELA DA 

PASSAGEM, contribuinte n.º 501 156 550, com morada no Largo da Republica, 2430 795 

Vieira de Leiria, para apoiar financeiramente os custos com as actividades decorrentes do 

Programa de Actividade Física na 3ª Idade que decorrem de Setembro de 2007 a 

Dezembro de 2007. 

 

Esta colectividade só agora apresentou os documentos comprovativos de que estão em 

condições de beneficiar do apoio proposto, que certifica a sua situação contributiva como 

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. 

 
ENTIDADE NIF VALOR 

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA VIEIRA � CAPELA 

DA PASSAGEM 

 400,00 � 

 
 

O apoio mencionado tem cabimento na rubrica 06/040701 da acção 2007 A 45. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

 

 

14 - APOIO A ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE 

 

 

1512 - Presente informação n.º 116/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 25/10/2007, dando conta da entrada de um ofício a 21 de Setembro de 

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

acréscimo do subsídio já concedido para a época de 2006/2007, em função do n.º de atletas 

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

09/09/2002 com as alterações introduzidas na reunião de 26/09/2002, onde foram aprovados os 
Critérios de Atribuição de Apoio à Actividade Desportiva, onde se diz expressamente: �Nas 

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

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

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

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

desportivo nesta localidade, ao nível da formação na modalidade de atletismo, que tem 
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merecido os melhores comentários vindos da associação distrital da modalidade; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marinha Grande para dinamização da actividade desportiva de atletismo. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/108, 

Financiamento à Actividade Desportiva. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

15 - PROTOCOLO PISCINA/ENVIO DE DOCUMENTOS





Presente ofício enviado pela Sr.ª Presidente da Direcção do Industrial Vieirense - Isabel 

Gonçalves, registado sob o n.º 8600, de 03/10/2007, relativo ao assunto mencionado em 

epígrafe, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 2). 

 

A Câmara tomou conhecimento.





16 - INTERVENÇÃO DO PRIMEIRO MINISTRO NO DEBATE SOBRE O ESTADO 

DA NAÇÃO 





Presente ofício enviado pelo Sr. Deputado Carlos Lopes, do Grupo Parlamentar do P.S. , 
registado sob o n.º 8689, de 08/10/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo 

conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 3). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 




17 - SOCIEDADE PONTO VERDE 

 

 

Presente ofício enviado pela AMLEI � Área Metropolitana de Leiria, registado sob o n.º 
8825, de 11/10/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 4). 
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A Câmara tomou conhecimento. 





18 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia trinta de Outubro de dois mil e sete, 
o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.767.909,55 (três 

milhões, setecentos e sessenta e sete mil, novecentos e nove euros e cinquenta e cinco 

cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. ESCALAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS SEDIADAS NA MARINHA 

GRANDE PARA O ANO DE 2008 � PEDIDO DE PARECER 

 

3. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS COELHOS � MARINHA PEQUENA � 

CEDÊNCIA DE TERRENO DO SENHOR CARLOS JORGE SEIXAS MOITAL 

 

4. �COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DO BARQUEIRO � VIEIRA DE 

LEIRIA� � CONCURSO LIMITADO  N.º 13/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

5. �BENEFICIAÇÃO DO LARGO ANTÓNIO FONSECA SOBRINHO - EMBRA � 

� CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

6. �BENEFICIAÇÃO DO LARGO ANTÓNIO FONSECA SOBRINHO - EMBRA � 

� CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

7. CEDÊNCIA DE SALA NO PAVILHÃO NERY CAPUCHO � CELEBRAÇÃO 

DE PROTOCOLO COM A ESCOLA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO 

 

8. SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003, DE 23/08). 
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9. REFORMA DA DECISÃO FINAL TOMADA EM DELIBERAÇÃO DE 

CÂMARA DE 23 DE AGOSTO DE 2007, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 78/06, COMPETÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL 
 
 





 

1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1513 - REQ 969/07 � PC 472/06 � Presente requerimento de CARLOS MANUEL GOMES 

CRUZ MARQUES,  com residência Rua Manuel Pereira Roldão n.º 55, Freguesia e Concelho 

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

alterações a uma moradia e anexos, sita na Rua João Fresco n.º 32, Pedra de Baixo, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 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) Art.º 70º do RGEU, por os corredores da habitação não assegurarem uma largura 

mínima de 1.1 m;  

b) N.º 1 do Art.º 58º do Regulamento Geral de Estradas e Caminhos Municipais, 

disposto na Lei n.º 2110, de 19/08/1961, por não assegurar uma zona de servidão 

�non aedificandi� de, pelo menos, 8 m, a contar do eixo da via pública 

confrontante; 

c) Art.º 14º do RSCIEH, disposto no Dec.-Lei n.º 64/90, de 21/02, por não prever o 

enclausuramento da caixa de escadas ou a assunção de zona de refúgio dos 

compartimentos habitáveis dispostos no 1.º andar; 

d) N.º 4 do Art.º 16º do RSCIEH, disposto no Dec.-Lei n.º 64/90, de 21/02, por não 

assegurar parede de empena elevada a uma altura não inferior a 0.5 m acima da 

cobertura do edifício.  

  

2. A obra �ser susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a sua 

adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens...�, 

designadamente por: 

  

a) A proposta de edificação apresentar uma volumetria díspar das edificações 

envolventes; 

b) A proposta de edificação ser desprovida de qualidade estética;  

c) A proposta de edificação não assegurar um plano marginal paralelo ao eixo do 

arruamento público confinante;  
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d) A proposta de edificação conformar uma empena cega sobre a estrema lateral 

esquerda, sob uma altura média de 6 m, desfasada pela envolvente caracterizada 

dominantemente por construções isoladas sobre as parcelas cadastrais.   

  

Mais deliberou informar que:  

  

a) As alegações constantes do presente aditamento ao processo em epígrafe não 

vieram sanar algumas das questões que constituíram fundamento de 

indeferimento em proposta veiculada através do ofício n.º 1765, de 29/09/2006. 
  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
1514 - REQ 4018/07 � PC 22/02 � Presente requerimento de MANUEL AZENHA 

FAJARDO,  com residência Rua do Corgo Norte n.º 26, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia, anexo e muros, sita na Rua do 
Corgo, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 06/09/07. 
  
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. 
 
 
1515 - REQ 2555/07 � PC 447/07 � Presente requerimento de SÉRGIO BATISTA 

DOMINGUES, com residência na Rua das Andorinhas n.º 13, Lameira de Picassinos, 

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

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita na Rua dos 

Fornalistas, Pero Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

de 04/06;  
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b) Planta de implantação, à escala 1/200, contendo cota planimétrica do 

polígono proposto ao eixo do arruamento público confinante e a menção da 

área final do prédio; 

 

c) Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projecto de 

arquitectura que corrobore o cumprimento integral do Dec.-Lei n.º 

163/2006, de 08/08 sobre o mesmo.  

  

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua dos 

Fornalistas, cujos alinhamento, materiais e dimensões deverão ser oportunamente 

definidos pelos serviços técnicos competentes desta Câmara;  

  

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. 

 
 
1516 - REQ 3390/07 � PC 557/07 � Presente requerimento de MARTA GABRIELA 

GUEDES MARQUES DUARTE, com residência na Rua Hélder Luciano Roldão n.º 10, 

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

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita na Rua Engº 

Arala Pinto, Casal dos Ossos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

dos projectos das especialidades aplicáveis, 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) Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra;  
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c) 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;  

 

d) O muro de vedação confinante com a via pública deverá ser executado em 

alvenaria, devidamente rebocado e pintado; 

 

e) 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. 
 
 
1517 - REQ 2945/07 � PC 941/01 � Presente requerimento de SÉRGIO BRUNO SANTOS 

FORTUNATO, com residência na Estrada Principal n.º 53, Picassinos, Freguesia e Concelho 

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

construção de uma moradia, sita na Rua dos Fundadores, Albergaria, 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 de data de notificação dos projectos 

das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos de água e esgotos, 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.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

1518 - REQ 3495/07 � PC 588/05 � Presente requerimento de SOCIEDADE 

CONSTRUÇÕES-TASQUEIRO E NEVES, LDA., com sede em Ramalhais de Cima, 
Freguesia de Abiul e Concelho de Pombal, solicitando a aprovação das alterações ao processo 

de licenciamento da construção de uma moradia, sita na Urb. da Portela, Lote 67, Portela, 

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

  

Deferir.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1519 - REQ 2998/07 � PC 519/06 � Presente requerimento de JOÃO PAULO FERNANDES 

COSTA, com residência na Rua Fonte Santa n.º 37, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 
licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita na Rua Álvaro Filipe 

Gouveia Pedrosa, Talhões da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 

Grande. 
 

Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 04/04/2007. 
  
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. 

 

 

1520 - REQ 2848/07 � PC 480/07 � Presente requerimento de JORGE MANUEL RITO 

MARTINS, com residência na Rua Augusto Costa n.º 44, Tojeira Picassinos, Freguesia e 

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

construção de um telheiro, sito na Rua Augusto Costa n.º 44, Tojeira Picassinos, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras já em execução e alvo de auto de noticia nº86/2007, não 

correspondem e não se enquadram no âmbito do disposto no Art.º 6º do Dec.Lei 555/99 de 

16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 177/01 de 04 de Junho, não estando 

por isso isentas de licenciamento Municipal. 

  

Deve apresentar projecto de execução da obra que pretende levar a efeito, solicitando o 

seu licenciamento.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1521 - REQ 2558/07 � PC 542/06� Presente requerimento de MARIA HELENA RICARDO 

SILVA, com residência na Estrada da Marinha Grande n.º 60, Freguesia de Maceira e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades e a isenção de 
apresentação do projecto da rede de gás referente ao processo de licenciamento da adaptação de 
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uma loja para Gabinete de Estética, sita na Rua Alexandre Herculano n.º 8, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica datada de 12/10/07 favorável que atesta que as alterações 

propostas para a rede de águas e esgotos não agravam as condições iniciais de licenciamento 

por não alterarem as ligações à rede pública existente; 
  
Presente parecer técnico datado de 29/10/07 que refere ser dispensável o projecto da rede de 

gás, por as obras pretendidas não se enquadrarem no nº1 do artigo 1º do Dec.Lei 521/99 de 

10/12. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir os projectos das redes de 

saneamento de águas e esgotos domésticos e dispensar da entrega do projecto de 

especialidade de gás.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1522 - REQ 3671/07 � PC 434/07 � Presente requerimento de DINA MARIA RUIVO 

FORTUNATO, com residência na Rua dos Serviços Sociais n.º 2, Bloco D, 2º Frt., Freguesia 
e Concelho da Marinha Grande, solicitando a isenção de apresentação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento de um Instituto de Beleza, sito na Rua 
das Rosas, R/c, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica que refere que a pretensão não se enquadra no nº1 do artigo 1ºdo 

Decreto Lei 521/99 de 10 de Dezembro, por as obras em questão se resumirem à adaptação do 

espaço existente ao uso pretendido e se entender como dispensável a apresentação dos 
projectos de especialidades, incluindo o projecto de gás. 
  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o pedido de isenção de 

apresentação de projectos de especialidades. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1523 - REQ 4048/07 � PC 593/05 � Presente requerimento de MANUEL COSTA 

FERNANDES, com residência na Rua Principal, Freguesia de Casais de Areias e Concelho de 

Ferreira do Zêzere, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, sita na Tvª das Andorinhas, Lote 11, Lameira de Picassinos, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico que atesta estarem as alterações ao projecto de arquitectura em 

condições de ser aprovadas. 
  
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir. 

  

Mais deliberou informar que deverá apresentar no prazo máximo de seis meses a contar 

da data da notificação, as alterações necessárias aos projectos de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais domésticas e apresentar projecto de rede de drenagem das 

águas pluviais. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1524 - REQ 3311/07 � PC 243/06� Presente requerimento de SUSANA MARISA PEREIRA 

SANTOS, com residência na Rua Montela n.º 103, Várzeas, Souto da Carpalhosa, solicitando a 

isenção de apresentação do projecto de instalação de gás referente ao processo de 

licenciamento de um Salão de Cabeleireiro, sito na Rua de S. Pedro de Moel n.º 83, Fracção 

�C�, Guarda Nova, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente informação técnica que refere que a pretensão não se enquadra no nº1 do artigo 1º do 

Decreto-Lei 521/99 de 10 de Dezembro, por se verificar que as obras em questão se resumem à 

adaptação do espaço existente, ao uso pretendido. 
  

Após análise da pretensão a Câmara isentar a requerente da apresentação do projecto de 

instalação de gás. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1525 - REQ 4068/07 � PC 845/05 � Presente requerimento de SOCIEDADE 

CONSTRUÇÕES-TASQUEIRO E NEVES, LDA.,  com sede em Ramalhais de Cima, 
Freguesia de Abiul e Concelho de Pombal, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes às alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, sita na Travessa das Andorinhas, Lote 5, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 18/10/07. 
  
Presente projecto de especialidade relativo à rede predial de águas, relativamente ao qual incide 

informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontra-se apto a merecer aprovação.� 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1526 - REQ 4067/07 � PC 846/05 � Presente requerimento de SOCIEDADE 

CONSTRUÇÕES-TASQUEIRO E NEVES, LDA.,  com sede em Ramalhais de Cima, 
Freguesia de Abiul e Concelho de Pombal, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes às alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, sita na Travessa das Andorinhas, Lote 4, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 06/09/07. 
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Presente projecto de especialidade relativo à rede predial de águas relativamente ao qual incide 

informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontra-se apto a merecer aprovação� 
  

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1527 - REQ 3748/07 � PC 241/07 � Presente requerimento de MÁRIO CRESPO TOCHA,  
com residência na Rua Outeiro do Mar n.º 27, 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 garagem, sita na Rua Outeiro do Mar, 
Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

18/05/2007. 
  

Presente projecto da especialidade 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. 
  
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. 

 

 

1528 - REQ 3406/07 � PC 559/07 � Presente requerimento de AMADEU FARTO 

HENRIQUES,  com residência na Rua 1º de Dezembro n.º 8, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

construção de um muro, sito na Travessa do Mirante, Outeiros, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

   

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

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

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

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

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

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

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

encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 m. 

   

  b) O alinhamento do muro junto á via pública terá de ser definido pelos serviços 

responsáveis desta Câmara. 

   

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

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

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

deverá aplicar-se a alínea a). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1529 - REQ 3673/07 � PC 587/07 � Presente requerimento de FERNANDA MARIA 

GONÇALVES CASEIRO,  com residência na Rua Engenheiro Lopes Serra, Lote 4, 2º B, 

Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando 
autorização para ocupação da via pública, na Rua Eng.º Lopes Serra, Praia da Vieira, Freguesia 

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

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

Urbanas). 

  

   b) A marcação da ocupação seja feita pelos serviços de fiscalização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1530 - REQ 1985/07 � PC 352/07 � Presente requerimento de JÚLIA ADÉLIA LETRA 

TOMÉ,  com residência no Largo 1º de Maio n.º 9, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de 
Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um telheiro, sito no Largo 1º de Maio n.º 9, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira 

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

  

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

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

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

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

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

condicionalismos: 
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   - Ser amplo e aberto; 

  

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

  

   - A cobertura seja executada em telha cerâmica idêntica à da moradia. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1531 - REQ 3354/07 � PC 553/07 � Presente requerimento de JOSÉ MANUEL MARTINS 

JESUS,  com residência na Rua Raul Brites Quiaios n.º 1, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

construção de um telheiro, sito na Rua Raul Brites Quiaios n.º 1, Freguesia de Vieira de Leiria 
e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 

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

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

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

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

condicionalismos: 

  

   - Ser amplo e aberto; 

  

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

  

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1532 - REQ 3501/07 � PC 570/07 � Presente requerimento de LÚCIO PENELA LETRA,  
com residência na Rua do Barqueiro n.º 32, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua 

do Barqueiro n.º 32, Freguesia de Vieira de Leiria 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. 
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1533 - REQ 3137/07 � PC 525/07 � Presente requerimento de MARIA ANGELINA 

ASCENSÃO MENDES,  com residência na Rua Piloto Nascimento Costa n.º 9, R/c, 

Vederena, Freguesia e Concelho do Barreiro, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de um muro, sito na Rua José Moreira n.º 9, Freguesia de Vieira 

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

 

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

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

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

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

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

condicionalismos: 

  

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

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

encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 m. 

   

  b) O alinhamento do muro junto á via pública terá de ser definido pelos serviços 

responsáveis desta Câmara. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1534 - REQ 3515/07 � PC 572/07 � Presente requerimento de JAIME NUNES 

FRANCISCO,  com residência na Rua Joaquim Tomé Feteira n.º 18, Freguesia de Vieira de 

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

moradia, sita na Rua Joaquim Tomé Feteira n.º 18, Freguesia de Vieira de Leiria 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. 

 

 

1535 - REQ 1848/07 e REQ 3128/07 � PC 326/07 � Presentes requerimentos de REINALDO 

BRAS SIMÕES,  com residência na Rua do Cerro n.º 250, Serra de Porto D�Urso, Freguesia 

de Monte Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e 

projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia unifamiliar, anexo e muros, sita no Lote 14, Comeira, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

a) 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;  

 

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. 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;  

 

c) 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. 

 

 

1536 - REQ 4071/07 � PC 110/04 � Presente requerimento de GUALTER ANTÓNIO 

SILVA FRANCISCO,  com residência na Rua 25 de Abril n.º 4, Figueira de Gomes, 
Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros, sita na 

Rua 25 de Abril, Figueira de Gomes, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir o pedido de alterações solicitado, de acordo com o parecer técnico emitido. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1537 - REQ 2778/07 � PC 478/07 � Presente requerimento de RUI MANUEL FERREIRA 

SILVA,  com residência na Rua da Encosta do Porto, A-dos-Pretos, Freguesia de Maceira e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 

edifício de habitação constituído por 2 fogos, sito na Rua Santo António de Platina, Freguesia 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  
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1.1 Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:  

  

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

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

  

b) Peças desenhadas e escritas que delimitam uma faixa contínua com largura de 

1,60m de passeio, devendo assegurar que as áreas de circulação privada 

confinantes com o passeio sejam consideradas como de usos comum do edifício, 

devidamente identificadas ao nível da diferenciação de materiais e revestimento.   

  

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua Santo António 

de Platina, cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro; 

  

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

pintados. 

  

O muro confinante com a via pública não deverá exceder a altura de 0,80m, podendo 

contudo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70m, de 

acordo com as alíneas a) e b) do nº4 da alínea x) do artigo 3º do RMEU. 

  

Nos muros entre estremas quando confinantes com espaço público, deverá aplicar-se a 

alínea anterior, numa extensão de até 1,50m, a contar do limite do passeio, não 

podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 1,80m; 

  

1.5 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. 

  

Deliberou igualmente informar que: 

  

1.6 A licença de construção ficará condicionada à apresentação do registo da propriedade 

com a descrição actualizada do prédio onde conste a área actual e  a menção do ónus 

de não fraccionamento por um período de 10 anos.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





2 - ESCALAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS SEDIADAS NA MARINHA GRANDE 

PARA O ANO DE 2008 � PEDIDO DE PARECER 
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1538 - Presente ofício da Administração Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde 

de Leiria, com o registo de entrada n.º 9115, de 22/10/2007, remetendo, para emissão de 

parecer, a Escala de Turno das Farmácias sediadas neste Município, para o ano de 2008. 
 
A Câmara, depois de analisar os referidos documentos e verificar que as escalas de turnos 

das farmácias sediadas na área do Município da Marinha Grande foram elaboradas de 

acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de Março, delibera, ao abrigo e 

para os efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 2º da Portaria n.º 582/2007, de 4 de Maio, 

emitir parecer favorável relativamente às escalas propostas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS COELHOS � MARINHA PEQUENA � 

CEDÊNCIA DE TERRENO DO SENHOR CARLOS JORGE SEIXAS MOITAL 
 

 
1539 - Através de Despacho do Senhor Presidente da Câmara foi adjudicada em 02 de Outubro 

de 2006 a empreitada de «Beneficiação da Rua dos Coelhos � Marinha Grande». 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 Carlos Jorge Seixas Moital, que confronta a Norte com Caminho 

Público, a Sul com Ermelinda de Jesus e outra, a Nascente com Maria Coelho e a Poente com 
Maria do Rosário, com artigo matricial n.º 8581. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (15,00 metros quadrados), solicitando a construção de uma nova fossa a 

aterrar; pretende o devido escoamento das águas pluviais provenientes da propriedade, para 

fora da mesma, através do portão; execução de novo muro em tudo idêntico ao existente, tal 

como a recolocação da vedação e contadores existentes; o jardim afectado será integralmente 
substituído por pavimento em cimento idêntico ao existente na área adjacente, de acordo com 

as cotas presentes: os dois portões serão substituídos por um só portão de dimensões iguais à 

soma dos dois portões existentes (principal e secundário), tendo este de ser pintado de cor 
idêntica à existente. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 15,00 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor Carlos 

Jorge Seixas Moital, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o n.º 

8581,  que confronta a Norte com caminho público, a Sul com Carlos Jorge Seixas Moital, 

a nascente com caminho público e a poente com caminho público. Os termos da cedência 

desta parcela de terreno para o alargamento da Rua dos Coelhos, que passa a integrar o 

domínio público, solicitando a construção de uma nova fossa a aterrar; pretende o devido 

escoamento das águas pluviais provenientes da propriedade, para fora da mesma, através 

do portão; execução de novo muro em tudo idêntico ao existente, tal como a recolocação 

da vedação e contadores existentes; o jardim afectado será integralmente substituído por 

pavimento em cimento idêntico ao existente na área adjacente, de acordo com as cotas 

presentes; os dois portões serão substituídos por um só portão de dimensões iguais à soma 

dos dois portões existentes (principal e secundário), tendo este de ser pintado de cor 

idêntica à existente, de conta da Câmara, conforme consta da ficha anexa (Anexo 5) 

elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. 

Artur de Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 
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Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - �COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DO BARQUEIRO � VIEIRA DE LEIRIA� � 

CONCURSO LIMITADO  N.º 13/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR 

DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
 
1540 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, n.º 3). 
 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, n.º 2 do 

Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Colector doméstico na Rua do Barqueiro � Vieira de Leiria�, 

adjudicada à firma �Manuel Gomes António, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - �BENEFICIAÇÃO DO LARGO ANTÓNIO FONSECA SOBRINHO - EMBRA � � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 

1541 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, n.º 3). 
 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, n.º 2 do 

Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Beneficiação do Largo António Fonseca Sobrinho � Embra�, 

adjudicada à firma �Lenaprédio, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 31.10.2007 

Acta n.º 24 

 

 43 

6 - �BENEFICIAÇÃO DO LARGO ANTÓNIO FONSECA SOBRINHO - EMBRA � � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

1542 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma � Lenaprédio, Lda �. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do 

Dec.- Lei N.º 273/03, de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �Beneficiação do Largo 

António Fonseca Sobrinho � Embra� , de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � 

Lei 273/03, de 29 de Outubro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - CEDÊNCIA DE SALA NO PAVILHÃO NERY CAPUCHO � CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO COM A ESCOLA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO 
 

 

1543 - Presente minuta do protocolo a celebrar com a Escola Prof. Alberto Nery Capucho, para 
cedência de uma sala no 1º andar das instalações do Pavilhão Nery Capucho, sito na Marinha 

Grande. 
 

A Câmara delibera, no uso da competência prevista nos artigos 64º, n.º 2, alínea f), n.º 4, 

alínea b) e 67º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a minuta do protocolo de cedência, à Escola Prof. 

Alberto Nery Capucho, de uma sala no 1º andar das instalações do Pavilhão Nery 

Capucho, sito na Marinha Grande, dando-se por integralmente reproduzido o seu 

conteúdo e anexando-se cópia à presente acta (Anexo 7). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE 

ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 

23/08) 

 

 

1544 - Presente requerimento de Afonso Manuel Roldão e mulher Ernestina Pedrosa Duarte 

Roldão, residentes na Avenida Primeiro de Maio, 161, concelho da Marinha Grande, na 

qualidade de proprietários do artigo rústico inscrito na matriz sob o número 7.042. 
 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000. 
 
Presente certidão de descrição predial do prédio Misto n.º 1399, emitida pela Conservatória do 

Registo Predial  da Marinha Grande; 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 31.10.2007 

Acta n.º 24 

 

 44 

  

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  

 
a) Afonso Manuel Roldão e mulher Ernestina Pedrosa Duarte Roldão, residentes na 

Avenida Primeiro de Maio, 161, concelho da Marinha Grande, na qualidade de 
proprietários do artigo rústico inscrito na matriz sob o número 7.042, vêm requerer à 

Câmara Municipal, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto (Lei das áreas urbanas de génese 

ilegal � AUGI -), a emissão de parecer favorável à doação a seus dois filhos do artigo 

rústico, inscrito na matriz sob o número 7.042, pertencente ao Prédio Misto descrito na 

Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande sob o nº  1399; 
 

b) O artigo rústico em causa é parte de um prédio misto composto por duas moradas de 

casas de habitação e terra de semeadura . 
 

c) Pretendem os requerentes proceder doação a seus dois filhos apenas do artigo rústico do 

prédio misto,  originando tal negócio jurídico uma situação de compropriedade. 
 

d) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal � a 

celebração de actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 

prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal�. 
 

e) A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das 
operações de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos 

grandes centros urbanos. 
 

f) Ora, facto é que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 

desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação 

ao regime legal dos loteamentos urbanos. 
 

g) No caso concreto estamos perante um prédio misto e não perante um prédio rústico � 
situação que indicia não estarmos perante um acto que dele vise resultar o parcelamento 

físico em violação do regime legal dos loteamentos urbanos.   
 

h) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo, não resultam 

indícios de a situação em análise configurar uma situação de fuga ao regime jurídico 

dos loteamentos. 
 

Delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos termos do 

preceituado no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, dar parecer favorável à celebração do negócio 

jurídico que originará a constituição de compropriedade, mais concretamente à doação a 

seus dois filhos do artigo rústico, inscrito na matriz sob o número 7.042, pertencente ao 

Prédio Misto descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 

1399. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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9 - REFORMA DA DECISÃO FINAL TOMADA EM DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 

DE 23 DE AGOSTO DE 2007, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE CONTRA-

ORDENAÇÃO N.º 78/06, COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
1545 - Presente processo de contra-ordenação n.º 78/06. 
 
Presente Deliberação de Câmara de 23 de Agosto de 2007, que fixou a coima de 7.500,00 

Euros. 
 
Presente requerimento de Ismael & Runa, Lda., apresentado por José de Almeida Mendes, 

representante legal da sociedade arguida. 
 
Presente informação da Instrutora do processo relativa aio requerimento apresentado: 
 

1- Reforma da decisão proferida em Deliberação de Câmara; 
2- Aplicação de admoestação. 

 
A Câmara Municipal após apreciação dos referidos documentos, concordando com os 

fundamentos de facto e de direito constantes no despacho presente e considerando que, 
 

1. No âmbito do processo de contra-ordenação indicado em epígrafe, foi a arguida 

notificada através do ofício 9608, de 26/09/2007 da deliberação de Câmara que a 

condenou ao pagamento de coima no valor de 7.500,00 Euros, acrescidos de custas no 
valor de 44,50 Euros. 

 
2. José de Almeida Mendes, na qualidade de representante legal da sociedade Ismael e 

Runa, Lda., apresentou um requerimento de revisão da situação, invocando os seguintes 

factos: 
a) À data da infracção, Julho de 2005, era o seu filho Ismael José Runa Mendes, o 

gerente da sociedade e o responsável pelas burocracias relacionadas com a 

mesma; 
b) Ismael José Runa Mendes suicidou-se dentro do próprio estabelecimento; 
c) José de Almeida Mendes retomou as diligências do filho, tendo sido informado 

que os papéis entregues pelo filho no âmbito do processo de licenciamento 

iniciado em 2004, estavam fora de prazo; 
d) A sociedade em causa obteve a respectiva licença de utilização relativa ao 

estabelecimento de restauração e bebidas em 30/03/2007, sob o n.º 4/07. 
 

3. Procedeu-se a uma análise pormenorizada dos dois processos de construção referentes 

àquele estabelecimento. 
 
4. O primeiro processo de construção, n.º 536/2000,deu entrada em 2000. O projecto de 

arquitectura foi deferido em 01/02/2001, tendo o titular do processo, Ismael José Runa 

Mendes, sido notificado em 09/02/2001 para apresentar os projectos de especialidade no 
prazo de 6 meses, isto é, até Agosto de 2001. Estes deram entrada na Câmara Municipal 

em 16/08/2001, tendo sido emitido despacho de deferimento em 12/10/2001 para que 
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Ismael José Runa Mendes requeresse o alvará de licença de construção no prazo de um 

ano (12/10/2002). 
 

5. Posteriormente, o titular deste processo suicidou-se, não tendo chegado a requerer o 

respectivo alvará. 
 

6. José de Almeida Mendes, pai do titular do processo n.º 536/2000 e representante legal 

de Ismael e Runa, Lda., arguida no processo de contra-ordenação indicado em epígrafe, 

veio apresentar novo processo de construção em 22 de Dezembro de 2004 �após ter 

sido informado que os papéis entregues pelo filho (�) estavam fora de prazo�, tendo 
caducado. 

 
7. Este segundo processo, ao qual foi atribuído o n.º 885/2004, deu entrada na Câmara em 

22 de Dezembro de 2004 em nome da sociedade Ismael e Runa, Lda., informando o seu 
representante que �por caducidade do processo de licenciamento anterior n.º 536/2000, 

relativamente aos projectos complementares (�) apela-se que sejam considerados os 

aprovados referentes ao processo anterior sobre os quais não incidiram quaisquer 

alterações�. 

 

8. Este processo foi objecto de deliberação de deferimento em 14/07/2005, condicionado à 

apresentação dos projectos de especialidade no prazo de 6 meses (até 19/01/2006). 
 

9. A sociedade deu cumprimento ao ofício n.º 1397, de 19/07/2005, tendo as 
especialidades sido deferidas em 16/02/2006 e a requerente notificada para requerer o 
respectivo alvará de licença de construção, o que veio a fazer em 26/04/2006. O alvará 

foi emitido em 13/06/2006 e a licença de utilização para estabelecimentos de 

restauração e bebidas foi emitida em 03/03/2007. 
 

10. Não obstante, constatou-se que, no âmbito do processo de construção n.º 536/2000, não 

foi o titular do mesmo devida e regularmente notificado. De facto, não é a sua 

assinatura que consta do Aviso de Recepção ao ofício nº2452 de 12/10/2001, pelo que 

se conclui que a Câmara Municipal terá arquivado o processo erroneamente, não tendo 

o mesmo caducado. 
 

11. Pelo que, a exigência de apresentação de novo processo foi, salvo melhor opinião, 

indevida, baseada em erro. 
 

12. Por esse motivo, entendemos que neste procedimento existiu um concurso de culpas de 
requerente e Câmara Municipal, que levou à errada condução do processo e à 

inexistência, à data dos factos, de licença de utilização. 
 

13. Do exposto sugere-se a reforma da deliberação final que condenou a arguida em 

26/09/2007, em virtude do surgimento de novos elementos que implicam 
necessariamente decisão diversa daquela, salientando-se uma vez mais a existência de 

um processo de construção aprovado e a notificação de pessoa diferente do titular do 
mesmo, violando-se assim o disposto no artigo 21º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 445/91, de 

20 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro. 
 

14. O estabelecimento de restauração e bebidas poderia, portanto, ter obtido o respectivo 
alvará de licença de construção em 2001 e respectiva licença de utilização 
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posteriormente, de tal forma que em Julho de 2005, data da infracção de que vem 

acusada a sociedade Ismael e Runa, Lda. no processo de contra-ordenação n.º 78/06, já 

não se encontraria em situação ilegal. 
 

Sugere-se, em suma, a reforma da deliberação final, permitida nos termos do disposto no 

artigo 669º, n.º 1, alínea b) do Código de Processo Civil, quanto a custas e coima por os 

factos acima descritos não terem sido tidos em consideração na determinação da medida 

da coima, propondo-se a aplicação da admoestação. 

 
Delibera, nos termos conjugados da alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01, do n.º 1 do art. 

41º do Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-

Lei n.º 57/2002, de 11 de Março e da alínea b), n.º 1 do art. 669º do Código de Processo 

Civil reformar a Deliberação de Câmara de 23 de Agosto de 2007. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

(Processo de Contra-Ordenação n.º 78/CO/2006) 
 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

alínea d) do n.º 7 do artº 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 

168/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de11 de 

Março profere contra ISMAEL & RUNA LDA, a seguinte 

 
Deliberação 

(art.º 54º n.º 2 e art.º 58º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da 

matéria quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 

35º n.º 1 alínea a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas 

pelos Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 

 
I � ARGUIDA 

 

ISMAEL & RUNA LDA, contribuinte nº506 155 056, com sede em Praça Afonso Lopes Vieira, 

n.º 17- S. Pedro de Moel, 2430-504 Marinha Grande. 

 
II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem a arguida acusada, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

disposto no artigo 14º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de Março: 
 
�1- O funcionamento dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas depende apenas da 

titularidade de alvará de licença ou de autorização de utilização para serviços de restauração 

ou de bebidas (�)�. 
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O que constitui uma contra-ordenação prevista e punível na alínea g), n.º 1, do artigo 38º e 

n.º 5, do Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei n.º 57/2002, de 11 de Março, com coima graduada de 2.500,00 a 30.000,00 Euros, no 
caso de pessoas colectivas, por, no dia 20 de Julho de 2005, pelas 11H00, o �Restaurante 

Ponte�, sito na Praça Afonso Lopes Vieira, n.º 17-C, S. Pedro de Moel, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, propriedade da Sociedade Ismael & Runa, Lda, contribuinte 
n.º 506 155 056, com sede no mesmo local, se encontrar em pleno funcionamento sem para 

tal possuir o respectivo alvará de licença de utilização para serviços de restauração e/ou 

bebidas 
 
III � PROVAS 

 

Os factos imputados à arguida foram constatados pela Inspecção Geral das Actividades 

Económicas, na sequência de inspecção às instalações de Restauração, Pastelaria e Cafetaria no 

dia 20/07/2005, pelas 11H00 (cfr. fls. 3 a 6 dos autos). 
A arguida foi devida e regularmente notificada, em cumprimento do disposto no artigo 50º do 

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelo Decreto-Lei n.º 256/89, de 

17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 109/2001 para exercer o seu direito de defesa através do ofício 8379, de 10/08/2006 

e constante a fls. 11 e ss. dos autos, tendo a arguida, na pessoa da sua representante legal, José 

de Almeida Mendes, alegado que: 
- Propriedade da arguida Ismael & Runa, Lda é o �Ponto de Encontro� e não o �restaurante 

Ponte�; 
- Quem estava a tratar do processo de licenciamento da arguida era (o seu filho) Ismael 
Mendes, que se suicidou no próprio estabelecimento; 
- Já foram entregues na Câmara Municipal todos os projectos de especialidade. 
A arguida, pelo seu representante legal José de Almeida Mendes, apresentou requerimento de 

�revisão da decisão final�, tomada em Deliberação de Câmara de 23 de Agosto de 2007, que a 

condenou ao pagamento de coima de 7.500,00 Euros, alegando que: 
 

a) À data da infracção, Julho de 2005, era o seu filho Ismael José Runa Mendes, o 

gerente da sociedade e o responsável pelas burocracias relacionadas com a 

mesma; 

b) Ismael José Runa Mendes suicidou-se dentro do próprio estabelecimento; 

c) José de Almeida Mendes retomou as diligências do filho, tendo sido informado 

que os papéis entregues pelo filho no âmbito do processo de licenciamento 

iniciado em 2004, estavam fora de prazo. 

 

IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a presente 

decisão: 
 
Em 20 de Julho de 2005, pelas 11H00, o estabelecimento de restauração e/ou de bebidas 

denominado �Restaurante Ponte�, sito na Praça Afonso Lopes Vieira, n.º 17 C, S. Pedro de 

Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande, encontrava-se em pleno funcionamento sem 
para o efeito possuir alvará de licença de utilização para serviços de restauração e/ou de 

bebidas. 
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O processo de licenciamento do estabelecimento teve o seu início no ano 2000, tendo sido 

concedida licença de construção em 12/10/2001, não tendo, contudo, o seu titular, Ismael José 

Runa Mendes, requerido o respectivo alvará de licença de construção. 
 

José de Almeida Mendes, actual representante legal da arguida, apresentou novo 

processo de construção em 22 de Dezembro de 2004, �após ter sido informado que os papéis 

entregues pelo filho (�) estavam fora de prazo�, tendo caducado. 

 

No âmbito deste segundo processo de construção (885/2004) obteve a arguida a licença de 

utilização n.º 4/07, emitida em 03/03/2007. 
 

Não obstante, constatou-se que, no âmbito do processo de construção nº 536/2000, não 

foi o titular do mesmo devida e regularmente notificado. De facto, não é a sua assinatura que 

consta do Aviso de Recepção ao ofício nº2452 de 12/10/2001, pelo que se conclui que a 

Câmara Municipal terá arquivado o processo erroneamente, não tendo o mesmo caducado. 

 

Quanto à culpa 

 

Conclui-se que a arguida agiu de forma descuidada, não dolosa, em concurso de culpas com 

esta Câmara Municipal ao proceder à exploração do estabelecimento referido sem para tal 
possuir a necessária licença de utilização, uma vez que o respectivo processo de licenciamento 

já decorria desde o ano 2000. 
 
Quanto à gravidade da contra-ordenação 

 

A licença traduz-se numa forma de controlo das características e normas de segurança dos 

estabelecimentos, tendo em vista acautelar o bem-estar e segurança daqueles que os 

frequentam, desde a qualidade do próprio espaço, até às condições de salubridade e higiene que 

um estabelecimento deste teor deve, à partida, respeitar. 
No entanto, atendendo ao facto de a arguida ter iniciado o processo de licenciamento no ano 
2000, bem como por ser do conhecimento desta Câmara Municipal que os estabelecimento de 

restauração e bebidas de S. Pedro de Moel não se encontram licenciados e que apenas o 
estabelecimento propriedade da arguida foi objecto de fiscalização por parte da Inspecção-
Geral das Actividades Económicas, a infracção de que vem a arguida acusada não reveste 

grande gravidade. 
*** 

Quanto à situação económica da arguida 

Apesar de devidamente notificada para o efeito pelo ofício nº8379, de 10/08/2006, a arguida 

não juntou ao processo quaisquer documentos para aferir da sua situação económica. 
 

*** 

Quanto ao benefício económico retirado pela arguida com a prática da contra-ordenação 

O benefício económico retirado pela infractora com a prática da contra-ordenação não pode ser 

determinado sem que se tenha conhecimento do volume de refeições servidas pelo 

estabelecimento desde o momento em que iniciou a sua actividade até hoje, pelo que tal factor 
não poderá ser tido em consideração para efeitos de determinação da medida da coima. 
 

*** 

V � SANÇÃO APLICADA 
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Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da 

contra-ordenação de que a arguida vem acusada e descrita na acusação proferida a folhas 

9 e 10 dos autos. 

 

Dá-se ainda como provada a reduzida gravidade da infracção e da culpa da arguida, pelo 

que, nos termos do previsto no artigo 51º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, e considerando que esta pena 

satisfaz plenamente as exigências de prevenção geral e positiva, permitindo a estabilização 

contrafáctica das expectativas comunitárias na validade da norma violada, a Câmara 

Municipal delibera proferir a seguinte ADMOESTAÇÃO: 

 
Adverte-se a arguida que, embora pelas razões de facto e de direito atrás enunciadas, não 

tenha sido condenada no pagamento da coima aplicável à contra-ordenação praticada, a 

conduta adoptada é ilícita e censurável, preenchendo um tipo legal que comina com a 

aplicação de uma coima graduada de 2.500,00 a 30.000,00 Euros, no caso de pessoa 

colectiva. 

 

Mais se adverte que em situações idênticas deverá tomar as medidas e precauções 

necessárias ao cumprimento das obrigações legais a que está sujeita, nomeadamente 

sujeitar a licenciamento e comunicar todos os factos que por lei a ele estão sujeitos. 

 

Por último informa-se que o desconhecimento da Lei ou a sua má interpretação não a 

isenta do seu cumprimento, nem das sanções nela estabelecidas. 

 

Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

109/01, de 24/12. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 




 

ASSUNTOS QUE TRANSITARAM DA ORDEM DO DIA 

 
 
 
7 - 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 

 

 

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. 
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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 propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

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. 

 

Propõe-se que delibere, 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. 

 

Propõe-se que o critério de adjudicação seja o mais baixo preço. 

 

 

8 - 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� 

 

 

Presente despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 02 de Outubro de 2007, relativo à 

adjudicação da empreitada de �Pavimentação do Mercado Municipal da Marinha Grande�, cujo 
conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 6). 
 

 

Antes de proceder à leitura da declaração dos Srs. Vereadores do P.S. relativa a estes dois 

assuntos, e que a seguir se passa a reproduzir, o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa 

disse que lamentava a forma como o Sr. Vice-Presidente conduziu a reunião durante o 
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atendimento público, que considera que decorreu em tom de comício e de insulto à sua 

pessoa. 

 

�Declaração 

 

Os vereadores do PS entendem que continuam a existir os mesmos pressupostos que levaram à 

não votação do processo de aquisição das tendas para o mercado provisório plasmados na 

nossa declaração da reunião anterior. 

Para além disso continua a não estar presente numa matéria desta importância o Presidente 

da Câmara ou seu substituto na lista de forma a viabilizar, se assim o entendessem, este 

processo, o que torna ilegítima esta tomada de decisão. 

Continuam por dar resposta questões que os Vereadores do PS colocaram sobre a legalidade 

das aquisições e procedimentos e, ultrapassados todos os prazos legais, essa resposta ainda 

não nos foi dada o que depreendemos que haja dificuldades em nos fornecerem a mesma. 

Considerando tudo isto os Vereadores do PS entendem que não estão reunidas as condições 

para votar este ponto da ordem de trabalho. 

Da reunião havida com os vendedores do mercado hoje ficou claro que as peixeiras pretendem 

ir para o mercado Novo e os vendedores de fruta pretendem ficar instalados no mercado 

provisório. Em face disto propomos que nos espaço que medeia esta e a próxima reunião se 

desenvolvam condições para instalar as peixeiras no mercado novo e se reequacione a 

dimensão das tendas para os restantes vendedores que pretendam lá ficar. 

Se isto for feito os Vereadores do PS continuarão a não concordar com a solução encontrada, 

mas não inviabilizarão a vontade da maioria em tomar tal decisão.� 
 

Mais declararam: 

 

�Vimos reforçar o pedido feito pelos Vereadores do PS sobre a cedência das chaves do 

Mercado Novo, tendo por base as alegações feitas por nós em anteriores reuniões, lamentando 

que até à data não nos tenha sido fornecidas nem dado qualquer resposta.� 
 
 
O Sr. Vice-Presidente disse que, face a esta teimosia dos Srs. Vereadores do P.S. em não 

quererem votar estes assuntos, vai ter que accionar os mecanismos legais, pelo que 

considera esta recusa como abandono da reunião, com a consequente marcação de falta. 
 

Relativamente às considerações feitas pelo Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa, referiu 

que não tem qualquer problema de consciência pela forma como conduziu a reunião, e 

que esta situação não passa de uma gincana política da parte do P.S. que pretende de todo 

paralisar a Câmara, pelo que dá por terminada a presente reunião. 
 









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1546 - 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. 
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Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 

15,35 horas. 

 

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

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

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

 

 

 

O Vice-Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


