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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dezoito 

de Outubro de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos dezoito 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 10,25 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Presidente não esteve presente por se encontrar de baixa médica. 
 
 O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa chegou à reunião pelas 10,35 horas, quando 

se iniciava a discussão e votação do ponto 1 da ordem do dia, com a epígrafe �PROCESSOS 

DE CONSTRUÇÃO� -  REQ 2603/07 � PC 448/07 - LICINIO SANTOS NUNES. 
 
A presente reunião foi interrompida pelas 13,00 horas, para almoço, sendo retomada no 

período da tarde, pelas 15,20 horas. 
 
            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

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

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
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ORDEM DO DIA 
 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 
 

2. DIVERSOS 

 
3. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIOS DE 

CASAL GALEGO E MARINHA GRANDE 
 

4. �ARRANJOS PAISAGÍSTICOS NA AVª VICTOR GALLO�� AJUSTE 

DIRECTO 25/01 - DIRM �  RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

5. �ARRANJOS PAISAGÍSTICOS NA AVª VICTOR GALLO�� AJUSTE 

DIRECTO 42/99 - DIRM �  RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

6. �EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA NOVA CASA 

MORTUÁRIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 05/02 � DIRM � RECEPÇÃO 

DEFINITIVA 

 

7. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE VIEIRA DE LEIRIA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 03/05-DEEM 

 

8. PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 75/07 � AP/DEEM/CE � PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS 

OPERATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL E DO MUSEU DO VIDRO DA 

MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO � ADJUDICAÇÃO 

 

9. PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 06/2004 � APROVIS/DASU/HIG � 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL � REVISÃO DE PREÇOS 

 

10. �URBANISMO COMERCIAL  - 3ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º04/2005 

- MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS � ALTERAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DE 04/10/2007 

 

11. ENVIO DE DUAS PERGUNTAS DO DEPUTADO DO PCP AO 

PARLAMENTO EUROPEU: �APLICAÇÃO DA REGRA N+2 NOS FUNDOS 

ESTRUTURAIS NO QUADRO FINANCEIRO 200-2006 � ACTUALIZAÇÃO� E 

�QUADRO FINANCEIRO PARA 2007-2013 E O FINANCIAMENTO DA REDE 

NATURA 2000� 

 

12. ENVIO DE UMA PERGUNTA DO DEPUTADO DO PCP AO PARLAMENTO 

EUROPEU: �ORÇAMENTO COMUNITÁRIO PARA 2007 � PROJECTO 

PILOTO � PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS� 

 

13. RECONFIGURAÇÃO (RECONVERSÃO) CENTRO DE SAÚDE DA 

MARINHA GRANDE � HORÁRIO DE SAP 

 

14. ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA � ENVIO DE DUAS 

MOÇÕES: DESLOCAÇÃO DA FARMÁCIA DA PRAIA DA VIEIRA E FALTA 

DE ENERGIA ELÉCTRICA DURANTE MAIS DE 12 HORAS 
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15. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia dezoito 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, porque não estiveram presentes na reunião, os 

seguintes processos: 

 

 

 REQ 2646/04 � PC 610/04 - SILVINO FERREIRA COLAÇO 

 

 REQ 2530/07 � PC 436/07 - IVO SANTOS VENTURA 

 

 REQ 3474/07 � PC 569/07 - SILVIO JOSÉ PEREIRA SIMÕES 

 

 

1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1418 - REQ 3453/07 � PC 831/04 � Presente requerimento de URBINEVES-

CONSTRUÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., com sede na Rua Principal n.º 12, 

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

licenciamento da construção de um bloco habitacional e prorrogação de prazo para 

regularização do mesmo, sito na Rua da Vergieiras, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir ao abrigo da alínea a), do nº1, alíneas a) e b) do nº2 e nº4, todas do Art.º24º, do 

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

violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente por: 

  

1.1 A construção não apresentar uma frente urbana adequada em relação ao 

arruamento público, desaconselhando-se o desenvolvimento de planos oblíquos 
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por se considerar que a operação urbanística afecta negativamente o património 

paisagístico natural ou edificado conforme previsto na (alínea a) do ponto 2 do 

Art.º24º); 

  

1.2 A operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga 

incomportável para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes ou implicar, 

para o município, a construção ou manutenção de equipamentos, a realização de 

trabalhos ou a prestação de serviços por este não previstos, designadamente 

quanto a arruamentos e redes de abastecimento de água, de energia eléctrica ou 

de saneamento, (alínea b) do ponto 2 do Art.º24º); 

  

1.3 A obra ser susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a sua 

adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens, 

designadamente em desconformidade com as cérceas dominantes, a volumetria 

das edificações e outras prescrições expressamente previstas em regulamento, 

(nº4 do Art.º24º), ao apresentar um 5º piso destinado a sótão que pelas suas 

características, pode ser utilizado para fins habitacionais; 

  

Deliberou igualmente informar que: 

  

1.4 A consolidação dos arruamentos vai tornar mais fácil e evidente a 

marcação/definição de planos marginais de alinhamentos e permitir estudos e 

projectos mais objectivos nomeadamente no que diz respeito a implantação de 

edifícios. 

A proposta, tal como se encontra formulada, não se ajusta às formas de 

desenvolvimento preconizadas para o local, designadamente pelo excessivo 

número de pisos acima da cota de soleira e pela implantação que contraria um 

possível plano marginal de alinhamentos. Qualquer projecto para o local deverá 

ter um máximo de quatro pisos acima da cota de soleira, e ser implantado de 

acordo com as linhas de definição de �Plano marginal de alinhamentos� 

(Conforme esquema já fornecido ao requerente). 

  

Mais deliberou informar que não será concedida a prorrogação de prazo solicitada, por se 

entender que as alterações a realizar sobre o projecto são de tal forma profundas que se 

traduzirão, na prática, num novo processo de licenciamento distinto do presente. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1419 - REQ 3745/07 � PC 240/07 � Presente requerimento de MARIA AMÉLIA 

FERREIRA SOUSA PEDROSO, com residência na Rua da Portela n.º 131, Freguesia e 

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

remodelação e ampliação de uma moradia, sita na Rua da Portela, Portela, 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:  
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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;  

 

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com espaço público, 

cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser oportunamente 

solicitados aos serviços 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. 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. 

 

 

1420 - REQ 1953/05 � PC 394/05 � Presente requerimento de ARMANDO ARCANJO 

MAIA, com residência na Rua Dr. Nicolau Bettencourt n.º 17, S. Pedro de Moel, Freguesia e 

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

estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Av. Marginal (esplanada), S. Pedro de Moel, 

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

 

Deliberou também informar que o parecer da Autoridade de Saúde da Marinha Grande 

proferiu o seguinte parecer favorável condicionado: 

 

�Todos os compartimentos cujo pé direito seja inferior a 2,7 m devem dispor de meios 

complementares de renovação de ar, cumprindo assim com o disposto no ponto 3 do Decerto 

Lei n.º 243/86 de 20 de Agosto; - a instalação sanitária dos homens deve dispor de uma 

antecâmara entre o urinol e o lavatório; - os vestiários devem ser dotados de armários 

individuais e estes, tantos quantos os funcionários� 

                                                 

Deliberou igualmente informar que o processo foi também deferido condicionalmente 

pela CCDR-C, tendo esta decisão sido comunicada à Câmara Municipal através do ofício 

150087/04 de 30 de Janeiro, que se transcreve: 

 

 

� 

1. A execução do projecto deverá cumprir integralmente o disposto na memória 

descritiva, bem  como nas peças desenhadas que o acompanham, não sendo 

admissíveis quaisquer alterações, à excepção das anteriormente determinadas no 

nosso ofício nº14243 de 03/11/22, bem como das definidas  nos pontos seguintes deste 

número: 

a) Os elementos de sombreamento deverão ser recolhíveis; 
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b) . Será apenas permitida  a colocação de pára-ventos com um máximo de 2m 

de altura e em 50% do perímetro da esplanada não contíguo ao edifício; 

c)  Não é de admitir a utilização de madeira proveniente da floresta húmida, pelo 

que se determina que, caso haja a pretensão de utilizar material lenhoso se 

recorra à madeira de origem europeia devidamente legalizada não violando os 

acordos Internacionais  existentes sobre esta matéria; 

d)  Não será permitida a colocação de fontes luminosas exteriores  que, por a sua 

intensidade, cor ou direccionamento, possam induzir em erro a navegação. 

2. Atendendo a que se trata de um projecto de beneficiação do equipamento existente, 

não foram apresentados projectos de infra-estruturas, admitindo-se que o 

equipamento mantém as existentes. Não obstante, somos a informar que que de 

acordo com o regulamento do POOC Ovar-Marinha Grande (RCM 142/2000 de 20 de 

Outubro) e segundo o disposto no seu artigo 24º no que diz respeito ao sistema de 

drenagem de esgotos, o equipamento em questão deverá ter ligação obrigatória à rede 

pública. 

3. Mais se informa V. Exª que no que concerne à Instalação das infra-estruturas e 

sempre que estas impliquem ligação à rede pública, deverá V. Exª dirigir-se às 

entidades competentes para o efeito. 

4. As obras de beneficiação do equipamento deverão processar-se do seguinte modo: 

a) Os trabalhos não poderão ter início sem que primeiro se proceda à assinatura 

da licença provisória de ocupação do domínio público marítimo e termo de 

responsabilidade, a ter lugar nestes serviços, na Rua Padre Estêvão Cabral, 

nº72-2º, Coimbra, o que pressupõe a entrega de prova de pagamento das 

despesas de licenciamento e vistoria, nos termos do D.L.47/94, de 22 de 

Fevereiro, cujas guias se anexam; 

b) As obras deverão estar concluídas até 15 de Abril de 2004, data a partir da 

qual se procederá à vistoria conjunta tendo em vista a conclusão do processo e 

posterior emissão do Alvará de Licença; 

c) A assinatura do alvará de Licença e termo de Responsabilidade será feita logo 

após a vistoria, caso se tenha verificado o cumprimento do projecto e demais 

legislação aplicável. 

5. Por último, informa-se que a deliberação aqui proferida não dispensa obtenção das 

licenças necessárias ao cumprimento legal da actividade a desenvolver, exigíveis por 

outras entidades. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1421 - REQ 2856/07 � PC 115/07 � Presente requerimento de TUTTO PASTA PIZZA, 

LDA, com sede na Rua das Laranjeiras n.º 113 A, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um estabelecimento de restauração e 

bebidas, sito na Av. José Gregório n.º 192, Fracção B, 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 notificação, dos 

projectos de especialidades aplicáveis ao abrigo do nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 

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

de 4 de Junho; 
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Mais deliberou informar que a Autoridade de Saúde do concelho emitiu o seguinte 

parecer favorável condicionado ao cumprimento das seguintes questões:  

  

                � 

1. O estabelecimento deve cumprir todos os normativos legais em vigor, 

nomeadamente o Dec. Regulamentar nº38/97 de 25709, alterado pelo Dec. 

Regulamentar nº4799 de 01/04, Portaria nº987/93 de 06/10, Regulamento CE 

nº852/04 e demais legislação em vigor. 

  

2. Todos os compartimentos devem ser dotados de ventilação e iluminação 

directa para o exterior ou dotados de dispositivos de ventilação e iluminação 

artificial. A ventilação deve ter contínua renovação de ar e deve ser adequada 

à dimensão e funções das respectivas instalações.� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1422 - REQ 3376/07 � PC 119/07 � Presente requerimento de CELESTE NOGUEIRA 

NEVES MARIA SILVA, com residência na Av. do Vidreiro n.º 98, Freguesia e Concelho da 

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

moradia unifamiliar e muros de vedação, sita em Picassinos, 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, designadamente de estabilidade, 

redes de águas, esgotos, gás e isolamento térmico, 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. 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;  

 

3. 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; 

 

4. 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;  
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5. O requerente execute todos os trabalhos que se vierem a entender por necessários 

para o bom acabamento da obra.  

  

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

fundações, deverá solicitar 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. 

 

 

1423 - REQ 2603/07 � PC 448/07 � Presente requerimento de LICINIO SANTOS NUNES, 
com residência na Rua da Capela n.º 1, Foz, Freguesia de Mata Mourisca e Concelho de 

Pombal, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da remodelação/adaptação de 

fracção para ginásio, sito na Av. José Gregório n.º 169, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

a) Apresentação dos projectos de especialidades aplicáveis ao abrigo do nº4 do 

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

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

 

b) Apresentação de autorização do senhorio para a execução das obras 

solicitadas; 

  

Mais deliberou informar que, da consulta às entidades externas se verifica ter a 

Autoridade de Saúde da Marinha Grande emitido parecer favorável condicionado, que se 

transcreve. 

  

� 1. Todos os compartimentos devem ser dotados de ventilação e iluminação directa para 

o exterior, ou dotados de ventilação e iluminação artificial. A ventilação deve ter 

contínua renovação de ar e deve ser adequada à dimensão e funções das respectivas 

instalações. 

  

   2. Dotar de um armário individual por cada trabalhador.� 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1424 - REQ 3526/07 � PC 246/07 � Presente requerimento de OÁSIS DOCE, LDA, com sede 
na Rua Dr. Nicolau Bettencourt n.º 39, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

comercial, sito na Rua Dr. Adolfo Leitão n.º 19A e 19B, S. Pedro de Moel, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 
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a) Apresentação das especialidades aplicáveis nos termos do nº4 do artigo 20º do Dec. 

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

4 de Junho; 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1425 - REQ 1989/07 � PC 448/06 � Presente requerimento de SOCIEDADE 

BENEFICIENCIA E RECREIO 1.º DE JANEIRO, com sede na Rua António Matos Bonita, 

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

licenciamento (legalização) das instalações da associação cultural/colectividade, sita na Rua 

António Matos Bonita, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando o facto das obras que se pretendem licenciar se 

encontrarem executadas desde os anos 70, sem que tenha havido desde essa data 

quaisquer alterações dignas de registo, não sendo portanto tecnicamente viável a 

elaboração de projectos complementares que se reportem às condições reais dessa 

construção, sendo aceitável que em sua substituição se proceda à apresentação de termos 

de responsabilidade subscritos por técnicos devidamente creditados, a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir o projecto de arquitectura apresentado; 

 

2. Prescindir da apresentação dos projectos de especialidades aplicáveis, à excepção 

do de estabilidade, ficando a emissão da licença de construção condicionada à 

apresentação dos termos de responsabilidade passados por técnicos devidamente 

creditados para a elaboração dos mesmos, necessários ao licenciamento do edifício 

em causa, nomeadamente os de redes prediais de águas e esgotos, térmico, eléctrico 

e de acústica, que atestem da conformidade da obra  com as normas legais e 

regulamentares actualmente em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1426 - REQ 3732/07 � PC 770/04 � Presente requerimento de IRMÃOS CAMINHO-

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA., com sede na Rua do Freixoeiro n.º 43, Escoura, Freguesia e 

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

licenciamento da construção de um edifício habitacional e muros, sito na Rua Mato do Cego, 

Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de câmara de 14/07/05; 
  
Presente informação técnica que atesta estarem as alterações ao projecto de arquitectura, em 

condições de ser aprovadas; 
  
Presentes projectos de alterações à especialidade de estabilidade, devidamente instruído com 

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

art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
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Presentes projectos de alteração às 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. 

 

 

1427 - REQ 161/07 � PC 23/07 � Presente requerimento de SANTOS BAROSA-VIDROS, 

S.A., com sede na Rua Santos Barosa, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação do processo de licenciamento da demolição/alteração de instalações 

industriais, sitas na Rua Santos Barosa, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  
Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

Junho, dos projectos complementares aplicáveis, nomeadamente o de estabilidade, 

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

 

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

ao bom acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1428 - REQ 3103/07 � PC 362/04 � Presente requerimento de JUSTINO DOMINGUES 

MACHADO, com residência na Rua Miguel Franco, Lote 1, 4º Esq., Freguesia e Concelho de 

Leiria, solicitando a aprovação das alterações à arquitectura e projectos de especialidades 

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

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

  

Deferir as alterações à arquitectura e os projectos de especialidades apresentados, 

nomeadamente comportamento térmico, acústico e ITED. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1429 - REQ 3470/07 � PC 362/04 � Presente requerimento de JUSTINO DOMINGUES 

MACHADO, com residência na Rua Miguel Franco, Lote 1, 4º Esq., Freguesia e Concelho de 

Leiria, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao processo de 
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licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia, sita na Rua Dr. Adolfo Leitão, S. 

Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
  
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2006. 
  
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. 

 

 

1430 - REQ 2869/07 � 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 das alterações referentes 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. 
 
Após análise da pretensão e nos termos e fundamentos do parecer técnico datado de 

18/10/2007, a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1431 - REQ 3500/07 � 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 das alterações referentes 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. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1432 - REQ 2916/07 � PC 497/07 � Presente requerimento de MANUEL JOAQUIM 

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

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

estabelecimentos comerciais destinados a farmácia, sita na Av. Vitor Gallo n.º
s 19 e 23, R/c, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

elementos: 

  

a) Projectos de alteração das redes prediais de águas e saneamento; 

b) Peças desenhadas rectificativas que contemplem a redução da projecção horizontal 

da pala publicitária de forma a que a mesma não ultrapasse a dimensão da 

projecção das varandas do edifício. 

  

2.- Execução da totalidade dos trabalhos necessários à boa conclusão da obra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

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

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

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

procedimento. 

 

 

1433 - REQ 3430/07 � PC 140/04 � Presente requerimento de AGOSTINHO CUNHA-

CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA., com sede na Rua Engenheiro Duarte Pacheco n.º 41, Praia 

do Pedrogão, Freguesia de Coimbrão e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das 

alterações referentes ao processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional, sita 

no Largo da Republica, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

Na discussão havida sobre este processo, foi apresentada e aprovada a seguinte proposta 

de recomendação apresentada pelos Srs. Vereadores do P.S.: 

 

�Proponho e recomendo que a Câmara efectue diligências junto do proprietário do prédio 

a construir a Sul e o proprietário da Óptica Pimenta, no sentido de a edificação a aprovar 

contemplar expressamente o enquadramento do prédio urbano já construído a Sul 

(confinante com o Canto das Mateusas). O licenciamento desta construção (PC 140/04), 

mantendo-se um corpo edificado descontextualizado a Norte, impede o alargamento da 

Rua Padre Inácio e a correcta leitura urbana daquela rua e quarteirão. 
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A Câmara em diálogo com ambos devia encontrar uma solução que contemplasse isto, 

não avançando portanto o respectivo licenciamento sem esta garantia de interesse público 

desta proposta.� 

 

 

1434 - REQ 3695/07 � PC 591/07 � Presente requerimento de MARIA REGINA DIONISIO 

SANTOS, com residência na Rua do Repouso n.º 20, Casal Galego, Freguesia e Concelho da 

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

do Repouso n.º 20, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

Decreto � Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou 

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

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

revestimento exterior.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1435 - REQ 3677/07 � PC 588/07 � Presente requerimento de JOSÉ CARREIRA 

RODRIGUES, com residência na Av. Vitor Gallo n.º 103, R/c Dto, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua 
Helena Lopes Vieira, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

Decreto-lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1436 - REQ 3696/07 � PC 592/07 � Presente requerimento de MARIA REGINA SILVA, 
com residência na Rua do Brazil n.º 48, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua do Brazil n.º 48, 

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

  

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

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

Decreto-lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 

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

forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1437 - REQ 3298/07 � PC 537/07 � Presente requerimento de PAULO LUIS GASPAR 

DUARTE PEREIRA, com residência na Travessa das Covas n.º 4, Coucinheira, Freguesia de 

Amor e Concelho de Leiria, solicitando autorização para ocupação da via pública, em 

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

  

Deferir a ocupação da via pública 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. 

 

 

2 - DIVERSOS 

 

 

1438 - REQ 3802/07 � PC 870-07 � Presente requerimento de SIMLIS, com sede na Rua 
Anzebino da Cruz Saraiva n.º 318, 1ª G, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando 

autorização para instalação de antenas de comunicação, sitas em Marinha Grande/Vieira de 

Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
  
Após análise da pretensão, considerando as informações técnicas que sobre a mesma 

foram exaradas, a Câmara, na qualidade de proprietária dos terrenos e equipamentos 

neles existentes, nomeadamente as ETAR da Marinha Grande, Vieira de Leiria e 

Pedrógão, assim como o reservatório de água do Alto dos Picotos, deliberou: 

  

Autorizar a instalação do equipamento de telecomunicações pretendido, nos locais 

assinalados pela requerente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIOS DE 

CASAL GALEGO E MARINHA GRANDE 
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1439 - Presentes requerimentos, referentes ao embelezamento de sepulturas do Cemitério de 

Casal Galego e da Marinha Grande, e que passamos a identificar: 
 
- Efigénio Franco, solicita autorização para revestimento em pedra mármore e colocação de 

lápide, na sepultura temporária n.º 1942 do cemitério de Casal Galego � entrada de fax n.º 
1529 de 17 de Setembro de 2007; 
 
- Graciete Ferreira Monteiro, solicita autorização para colocação de lápide e construção de 

murete, na sepultura temporária n.º 1950 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 
n.º 8134 de 18 de Setembro de 2007; 
 
- Maria de Fátima Almeida Cardoso, solicita autorização para construção de muros e 

revestimento da sepultura temporária n.º 1758 do cemitério de Casal Galego � entrada de fax 
n.º 1557 de 19 de Setembro de 2007; 
 
- Sandra Margarida Ferreira da Silva, solicita autorização para colocação de lápide  e 

construção de murete, na sepultura temporária n.º 1959 do cemitério de Casal Galego � 
registo de entrada º 8245 de 21 de Setembro de 2007; 
 
- Amélia Lima Fernandes Simões, solicita autorização para colocação de lápide, na sepultura 

temporária  n.º 1922 do cemitério de Casal Galego � entrada de fax 1655 de 08 de outubro de 
2007; 
 
- Nazaré Marques Claro Barreto Vidal Gomes, solicita autorização para revestimento em 

pedra mármore e colocação de lápide, na sepultura temporária n.º 1621 do cemitério de Casal 

Galego � entrada de fax n.º 1659 de 08 de Outubro de 2007; 
 
- Ana Cristina Gomes Esperança, solicita autorização para colocação de lápide na sepultura 

temporária n.º 2001 do cemitério da Marinha Grande -  entrada de fax n.º 1657 de 08 de 

Outubro de 2007. 
 
Considerando que: 

  
 O artigo 51º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, refere que 

o pedido de licenciamento para revestimento de sepultura (�) temporária é aprovado 

pela Câmara Municipal; 
 

 Findo o período de inumação, o revestimento das sepulturas temporárias é retirado pelo 

requerente ou familiares, no prazo fixado pela Câmara Municipal (cfr. n.º 3 do artigo e 

Regulamento citado); 
 

 A Câmara substituir-se-à ao(s) interessado(s) sempre que não for respeitado o prazo 

referido no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor, revertendo 

para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. n.º 4 do artigo e Regulamento 

citado). 
 
A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º n.º 7 

alínea d) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º n.º 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 
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Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, dos revestimentos 

solicitados. 

 

Mais delibera informar os requerentes que findo os 3 anos, e caso estejam terminados os 

fenómenos de destruição da matéria orgânica, proceder-se-á  à exumação das ossadas, 

sendo os mesmos obrigados a retirar o revestimento colocado já que se tratam de 

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


4 - �ARRANJOS PAISAGÍSTICOS NA AVª VICTOR GALLO�� AJUSTE DIRECTO 

25/01 - DIRM �  RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

1440 - Presente Auto de Recepção Definitiva, da empreitada indicada em epígrafe, adjudicada 

à Firma  �J. Carreira Soares, Construções, S.A.�, com sede na Rua Casal Cego � Covinhas, 
Marrazes, Leiria. 
 
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 229º do Dec-Lei n.º 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - �ARRANJOS PAISAGÍSTICOS NA AVª VICTOR GALLO�� AJUSTE DIRECTO 

42/99 - DIRM �  RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
 
1441 - Presente Auto de Recepção Definitiva, da empreitada indicada em epígrafe, adjudicada 

à Firma  �J. Carreira Soares, Construções, S.A.�, com sede na Rua Casal Cego � Covinhas, 
Marrazes, Leiria. 
 
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 no art.º 208.º do Dec-Lei n.º 405/93 

de 10 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - �EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA NOVA CASA MORTUÁRIA� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 05/02 � DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 
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1442 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra em epígrafe, adjudicada à Firma  �Delfim 

de Jesus Martins & Irmão, Lda�,  com sede em Carrascal, Pombal. 
 
 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 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE VIEIRA DE LEIRIA� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 03/05-DEEM





1443 - Presente informação n.º 91SAB/2007 da Secção de Contabilidade e carta do 
adjudicatário da obra em epígrafe, Construções Manuel e Lino, Lda., a solicitar a substituição 

das importâncias retidas para reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição 

n.º 1 a 6 da obra mencionada, no valor total de 3.469,51 �, enviando para sua substituição a 

Garantia Bancária n.º 2007.00403 da empresa Garval � Sociedade de Garantia Mútua, S.A., no 

valor de 40.414,11 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

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

Bancária e restituir as importâncias de 528,57 �, 591,66 �, 528,73 �, 656,55 �, 953,10 � e 

210,90 �, retidas através das guias n.º 383/1 e 439/1 de 27-06-2007, 504/1 de 31-07-2007, 

594/1 de 14-08-2007, 687/1 de 26-09-2007 e 741/1 de 08-10-2007, respectivamente, em 

nome do adjudicatário Construções Manuel e Lino, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 75/07 � AP/DEEM/CE � PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS OPERATIVOS 

DA CÂMARA MUNICIPAL E DO MUSEU DO VIDRO DA MARINHA GRANDE - 

CONCURSO PÚBLICO � ADJUDICAÇÃO 
 
 
1444 - Presente o processo de aquisição n.º 75/07 � AP/DEEM/CE, relativo à �Prestação de 

serviços de vigilância das instalações dos Serviços Operativos da Câmara Municipal e do 

Museu do Vidro da Marinha Grande�, acompanhado do relatório do Júri, na sequência do 

Concurso Público realizado de acordo com deliberação de Câmara do dia 26 de Julho de 2007, 

que após apreciação das propostas recebidas propõe a adjudicação do serviço de vigilância das 

instalações dos Serviços Operativos da Câmara Municipal e do Museu do Vidro da Marinha 

Grande, conforme descrito no Caderno de Encargos, pelo período de 12 meses, com 
possibilidade de uma renovação, por igual periodo, à empresa A.S.F. � Sociedade de Serviços 

de Vigilância a Alarmes, Lda., pelo valor global de 78.852,00 euros, acrescidos de IVA à taxa 
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de 21%, por considerar que face aos critérios de adjudicação, essa é a proposta 
economicamente mais vantajosa. 
 
Depois de examinado o referido processo, a Câmara Municipal delibera concordar com as 

conclusões produzidas pelo júri no seu relatório de 4 de Outubro de 2007, na sequência da 

realização de Concurso Público e assim, adjudicar o serviço de vigilância das instalações 

dos Serviços Operativos da Câmara Municipal e do Museu do Vidro da Marinha Grande, 

conforme descrito no Caderno de Encargos, pelo período de 12 meses, à empresa A.S.F. � 

Sociedade de Serviços de Vigilância a Alarmes, Lda., pelo valor global de 78.852,00 euros, 

acrescidos de IVA à taxa de 21%, por considerar que face aos critérios de adjudicação, 

esta é a proposta economicamente mais vantajosa para o Município, nos termos do art.º 

18, n.º 1, alínea b) e art.º 109 ambos do Decreto-Lei 197/99 de 08 de Junho e de acordo 

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

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 
Delibera ainda aprovar a minuta do contrato, dada por reproduzida e anexa (Anexo 1), 

nos termos do art.º 64, n.º 1, do Decreto-Lei 197/99 de 08 de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 06/2004 � APROVIS/DASU/HIG � CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL � REVISÃO DE PREÇOS 

 
 
1445 - Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 26 de Julho de 2004 foi 

adjudicado o serviço de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e serviço de 

fornecimento, manutenção, substituição, lavagem e desinfecção dos contentores e baldes no 

Concelho da Marinha Grande a Construções Pragosa, S.A./Ecoambiente, Lda. � Agrupamento 
Complementar de Empresas (ACE) pelo valor de 3.593.700,00 euros, acrescidos de IVA à taxa 

de 5%; 
 
Considerando que o serviço em epígrafe teve início a 01 de Outubro de 2004; 
 
Considerando que no artigo 13º do caderno de encargos e na clausula 15ª do contrato é 

admissível a revisão de preços anual a partir do terceiro ano de vigência do contrato, indexada ao 

índice de preços do consumidor verificado no ano anterior, neste caso o ano de 2006; 
 
Considerando que a proposta de actualização de preços apresentada pela empresa Construções 

Pragosa, S.A. / Ecoambiente, Lda. � Agrupamento Complementar de Empresas (ACE), com 
registo de entrada número 8499 de 1 de Outubro de 2007, cumpre os 3,1% do Índice de Preços 

do Consumidor publicado pelo Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2006, como se 

atesta em documento anexo(Anexo 2);  
 
Considerando que a despesa que decorre da revisão de preços deste contrato tem 

enquadramento orçamental na acção n.º 2004/A/42 do Plano de Actividades Municipais de 

2007, tendo sido emitida a proposta de cabimento n.º 3369/2007. 
 
Face ao exposto e considerando que estão reunidas as condições para a apreciação do pedido 

formulado pelo adjudicatário, decorridos que estão três anos de contrato, a Câmara Municipal 
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delibera, nos termos da alínea b), n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 

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

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a revisão de preços do contrato relativo ao 

Serviço de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e serviço de fornecimento, 

manutenção, substituição, lavagem e desinfecção dos contentores e baldes no Concelho da 

Marinha Grande, de acordo com o índice de preços do consumidor registado no ano de 

2006 (3.1%), para produzir efeitos a partir do dia 1 de Outubro de 2007, passando o 

preço unitário por tonelada de 39,93 euros para 41,17 euros, ao que corresponde um 

aumento de 1,24 euros por tonelada, acrescidos de IVA à taxa de 5%. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - �URBANISMO COMERCIAL  - 3ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º04/2005 - 

MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS � ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 04/10/2007 
 

 

1446 - Esteve presente em reunião de câmara de 4/10/2007, a minuta de deliberação sobre o 

assunto em título, acompanhada da informação da DIRM com a ref. Smv/20/07 (documentos 

em anexo), cujo o teor, de ambos os documentos, se dá integralmente por reproduzido (Anexo 

3). 
 
Verificou-se , que, por lapso, não se cumpriu o disposto no n.º5 do artigo 201º de Decreto-Lei 
n.º59/99, de 2 de Março, nomeadamente, deliberar sobre a notificação da empresa adjudicatária 

�ASIBEL, SA�, para no prazo de oito dias úteis, deduzir a sua defesa ou impugnação. 
 

Face ao supra exposto, a Câmara delibera alterar a deliberação de 04/10/2007, que fica 

com a seguinte redacção: 

 

A Câmara, após analisar o assunto, concorda com a informação da DIRM com a 

ref.smv/20/07, relativa às multas por violação dos prazos contratuais da empreitada 

�Urbanismo Comercial � 3ª fase� e delibera notificar a empresa �ASIBEL, SA�, para, no 

prazo de oito dias úteis, deduzir a sua defesa ou impugnação, de acordo com o artigo 201º, 

n.º5, do Decreto-Lei n.º59/99, de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

11 - ENVIO DE DUAS PERGUNTAS DO DEPUTADO DO PCP AO PARLAMENTO 

EUROPEU: �APLICAÇÃO DA REGRA N+2 NOS FUNDOS ESTRUTURAIS NO 

QUADRO FINANCEIRO 200-2006 � ACTUALIZAÇÃO� E �QUADRO FINANCEIRO 

PARA 2007-2013 E O FINANCIAMENTO DA REDE NATURA 2000� 





Presente ofício enviado pelo Gabinete de Apoio aos Deputados do PCP ao Parlamento 

Europeu, registado sob o n.º 8645, de 04/10/2007, relativo ao assunto mencionado em 

epígrafe, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 4). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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12 - ENVIO DE UMA PERGUNTA DO DEPUTADO DO PCP AO PARLAMENTO 

EUROPEU: �ORÇAMENTO COMUNITÁRIO PARA 2007 � PROJECTO PILOTO � 

PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS�





Presente ofício enviado pelo Gabinete de Apoio aos Deputados do PCP ao Parlamento 

Europeu, registado sob o n.º 8690, de 08/10/2007, relativo ao assunto mencionado em 

epígrafe, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 5). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

13 - RECONFIGURAÇÃO (RECONVERSÃO) CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA 

GRANDE � HORÁRIO DE SAP  

 

 

Presente ofício enviado pela Chefe de Gabinete do Ministro da Saúde - Teresa Oleiro, 
registado sob o n.º 8675, de 08/10/2007, relativo à recepção e encaminhamento do nosso ofício 

n.º 9093, de 14/09/2007, referente ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 6). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

14 - ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA � ENVIO DE DUAS 

MOÇÕES: DESLOCAÇÃO DA FARMÁCIA DA PRAIA DA VIEIRA E FALTA DE 

ENERGIA ELÉCTRICA DURANTE MAIS DE 12 HORAS 

 

 

Presente ofício enviado pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria 

� Rui António Laborinho Pedrosa Teodósio, registado sob o n.º 8809, de 10/10/2007, 

relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por integralmente 

reproduzido e se anexa (Anexo 7). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
 



15 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezassete de Outubro de dois mil e 
sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.220.573,72� 

(três milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e setenta e três euros e setenta e dois 

cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 
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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. VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇAO 

 

3. DIVERSOS 
 

4. APOIO À ACIMG � ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA 

MARINHA GRANDE PARA ILUMINAÇÕES/ANIMAÇÕES DE NATAL 2007 

NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

5. CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DA PSICÓLOGA EM EXERCÍCIO NA 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ). TERMO 

DO SUBSÍDIO À ADSER II- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO E SOCIAL DA MARINHA GRANDE 

 
6. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 


7. ATRIBUIÇÃO DE ABONO PARA FALHAS � FIXAÇÃO DO MONTANTE DA 

CAUÇÃO � ALBERTINA DA COSTA CLARA LAVOS 

 

8. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SITA 

NA RUA 4, BLOCO 3, 2.º D - CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE 

DIVÓRCIO 

 

9. ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIOS DO 

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE 

 

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

MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, 

BLOCO 1, 2º C, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO 

DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

11. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITA GRATUITA AO MUSEU DO 

VIDRO � CENTRO COMUNITÁRIO PIA II 

 

12. CONCURSO PÚBLICO N.º 09/07 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA� �  ANÁLISE 

DE PROPOSTAS � ADJUDICAÇÃO 

 

13. EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA 

MARINHA GRANDE � 2.ª FASE - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO LEGAL DO 

PRAZO DE EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHOS 
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14. EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA 

MARINHA GRANDE � 2.ª FASE - SUSPENSÃO PARCIAL DE TRABALHOS 

 

15. RECLAMAÇÃO SOBRE A FACTURAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. 

MIGUEL JOSÉ NEVES P. AMADO 

 

16. 17.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

17. �JORNADAS DE ECONOMIA DA MARINHA GRANDE� 

 

18. PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 88/07-AP/DASED/EDU � CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE PARA O PERÍODO DE 2 DE JANEIRO A 11 DE JULHO DE 2008-

RECURSO HIERÁRQUICO 

 

19. 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 

 

20. APOIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS PARA 

REALIZAÇÃO DA 24ª EDIÇÃO DA MEIA MARATONA DA MARINHA 

GRANDE 

 

21. SUBSÍDIO AO CENTRO DE APOIO SÓCIO-SANITÁRIO �PORTA AZUL� 

 

22. APOIO À ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

PROTOCOLO PARA APOIO FINANCEIRO 

 

23. APOIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE 

 

24. SIGAE - AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA GEOLÓGICA À ESC. 1/25 000 EM 

SUPORTE DIGITAL PARA INTEGRAÇÃO EM SIG DOS CONCELHOS DA 

ÁREA METROPOLITANA DE LEIRIA � PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE A AMLEI E A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

25. SIGAE - EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL À ESC. 

1/10 000 PARA AS ÁREAS SEM COBERTURA CARTOGRÁFICA, DOS 

CONCELHOS DE ALVAIÁZERE, ANSIÃO, BATALHA, LEIRIA, MARINHA 

GRANDE, POMBAL E PORTO DE MÓS � ENVIO DE PROTOCOLO A 

CELEBRAR ENTRE A AMLEI E A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE 

 

26. REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CEDÊNCIA DE SALA NO PAVILHÃO 

NERY CAPUCHO, APRESENTADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

NERY CAPUCHO 
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27. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DO BARQUEIRO � 

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

DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

28. �REMODELAÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO GALLO, 

ALVAREZ BARIDÓ, INDUSTRIA DE PLÁSTICOS - ORDEM � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 15/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

29. �REMODELAÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO GALLO, 

ALVAREZ BARIDÓ, INDUSTRIA DE PLÁSTICOS - ORDEM � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 15/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

30. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DAS RENDAS REFERENTES A CONTRATOS DE 

ARRENDAMENTO CELEBRADOS EM DEZEMBRO 

 

31. PROPOSTA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSMISSÃO DA 

TITULARIDADE DO ARRENDAMENTO EFECTUADO POR AGOSTINHO 

FERNANDO BALTAZAR VREA, POR MOTIVO DE NÃO OCUPAÇÃO DA 

FRACÇÃO CORRESPONDENTE AO 2.º ESQUERDO DO BLOCO 1 DA RUA 

PROFESSOR MELO VIEIRA 

 

32. COMUNICAÇÃO E CONVITE DIRIGIDO A TODOS OS AUTARCAS 

EUROPEUS POR PARTE DA CAMPANHA �EUROPA PELA PAZ� E DA 

�INICIATIVA NÃO ÀS BASES� 

 

33. FAG/2007 � PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE TENDA 

 

34. ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE CASAL GALEGO 

 

35. CLARIFICAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELOS SRS 

VEREADORES NA REUNIÃO CAMARÁRIA DE 04/10/2007 

 

 

 





1 - VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

 

1447 - REQ 2974/02 � PC 464/02 � Presente requerimento de ANALIA LEAL ROQUE,  
com residência na Rua D. Dinis n.º 34, 3º Esq., Paredes da Vitória, Freguesia de Pataias e 

Concelho de Alcobaça, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de adequação de 

um edifício existente para Lar de Idosos, sito em Rua da Fé n.º 18, Pedra de Cima, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres sobre a mesma exarados, a Câmara 

deliberou: 
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Informar ser viável a instalação, no edifício existente, de um equipamento destinado a Lar 

de Idosos, nos termos propostos, devendo para tal apresentar o respectivo projecto de 

licenciamento nos termos da Lei vigente para este tipo de equipamento, nomeadamente o 

disposto no Decreto-Lei n.º 133-A/97 e demais legislação aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração: 

 

�Votei favoravelmente dado tratar-se da adaptação de uma habitação a Lar de Idosos não 

significando isto que se legitime para o futuro a aprovação de equipamentos comerciais e 

industriais que fujam ou que não se insiram no explicitado no Regulamento do PDM para 

aquela área.� 

 

 

2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1448 - REQ 3634/07 � PC 633/05 � Presente requerimento de BRILHANTE, LDA,  com 
sede na Rua Alves Redol n.º 21, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando 

a aprovação do processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito na Rua 

da Panificadora, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

1. Apresentação, no prazo máximo de 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) Planta de implantação, à escala 1/200, que constate a localização das 

baterias de contadores de água e de receptáculos postais, bem como a 

menção da área total cedida ao domínio público.  

 

2. Execução do passeio e estacionamento públicos, na extensão total do prédio 

confinante com a Rua da Panificadora, cujos alinhamentos, dimensões e materiais 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos desta câmara;   

 

3. A previsão de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública; 

 

4. A instalação dos receptáculos postais domiciliários seja efectuada de acordo com a 

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

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

21/98, de 04 de Setembro, devendo constituir uma bateria única, que deverá 
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localizar-se em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via 

pública; 

 
5. 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;  

 

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. 

 

 

1449 - REQ 3050/07 � PC 618/06 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO 

SANTOS BRANCO,  com residência na Rua do Portinho n.º 134, Garcia, Freguesia e 

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

alteração de uma moradia entregando elementos exigidos e pedindo dispensa de entrega dos 
projectos de especialidades, sita na Rua da Panificadora, Embra, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou dispensar a apresentação dos projectos de 

especialidades exigidos pela deliberação de Câmara de 04/04/07, pelo facto de a escada 

pretendida ser metálica e amovível, de acesso a um espaço não habitável. 

  

Fica no entanto condicionado à apresentação de Termo de responsabilidade emitido por 

técnico da especialidade, que ateste que a referida escada observa as normas técnicas 

gerais e específicas de construção, bem como as disposições regulamentares aplicáveis. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1450 - REQ 3670/07 � PC 484/06 � Presente requerimento de JOAQUIM PATRICIO 

NEVES MONTEIRO,  com residência na Torre Urbisol n.º 3 A-B, Freguesia e Concelho da 
Nazaré, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da execução de Clinica Médica 

Dentária, sita na Rua das Portas Verdes n.º 2B. B-J, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1451 - REQ 3849/07 � PC 609/01 � Presente requerimento de LUNETO - SOCIEDADE 

CONSTRUÇÃO, LDA.,  com sede na Rua Principal n.º 580, Freguesia de Souto da 

Carpalhosa e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações aos projectos de 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional, 

sito na Rua do Covão, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/06/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos à rede predial de esgotos pluviais relativamente 

aos quais 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. 

 

 

1452 - REQ 3364/07 � PC 416/05 � Presente requerimento de LUÍS MANUEL O 

CARVALHO MOURÃO,  com residência na Rua Rodrigo Albuquerque e Melo n.º 10, 1º 

Dto, Linda-a-Velha, Oeiras, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes 
ao processo de licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia e anexos, sito na Rua 

Anibal Bettencourt n.º 3, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 21/09/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos 

seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação.� 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1453 - REQ 3135/07 � PC 487/02 � Presente requerimento de JOÃO PEDRO PINTO 

SILVESTRE FERNANDES,  com residência no Largo do Luzeirão n.º 25, 1º Esq., Freguesia 
e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos de 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita em 

Pedra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 02/11/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativo a rede de águas, esgotos domésticos e pluviais, 

devidamente instruídos com declaração 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 das alterações 

propostas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - DIVERSOS 

 

 

1454 - REQ 2950/07 � PC 304/01 � Presente requerimento de PARDAL E RAMOS, LDA.,  
com sede na Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro, Lote 8, Loja 5, Marinheiros, Freguesia de 

Marrazes e Concelho de Leiria, solicitando a emissão de certidão para constituição de 

propriedade horizontal referente ao processo de licenciamento da construção de um bloco 

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

  

Deferir a emissão da certidão pretendida, nos termos em que a mesma se encontra 

elaborada. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





4 - APOIO À ACIMG � ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MARINHA 

GRANDE PARA ILUMINAÇÕES/ANIMAÇÕES DE NATAL 2007 NO CONCELHO 

DA MARINHA GRANDE 





1455 - Presente pedido apresentado pela ACIMG � Associação Comercial e Industrial da 
Marinha Grande, registado sob o n.º 5351, de 15/06/2006, informando que está empenhada em 

colocar em algumas ruas das freguesias da Marinha Grande, de Vieira de Leiria e da Moita, a 
partir do próximo mês de Dezembro, as tradicionais iluminações de Natal, pretendendo também 

iniciar as animações natalícias com Pais Natal, actividades circenses, distribuição de doces e 

balões, circulação de uma locomotiva animada, concurso de montras e realização de sorteios.  



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 18.10.2007 

Acta n.º 22 

 

 29 

 
Uma vez que estas iluminações e animações de Natal envolvem custos bastante elevados, não 

tendo a ACIMG capacidade financeira para as suportar, solicitam à Câmara Municipal a 

atribuição de um subsídio no valor de 87.980,79 �.  
 
A Câmara Municipal, considerando que: 

 

 esta iniciativa da ACIMG  tem como objectivo ajudar o comércio que, há muito, 

está a viver uma profunda crise económica, procurando assim motivar os 

marinhenses a fazerem as suas compras no nosso comércio local; 

 

 o comércio local é uma actividade económica importante no nosso concelho pelo 

seu elevado número de postos de trabalho e que urge tomar medidas não apenas 

para se manter, mas também para o dinamizar, pois é, sem dúvida, indispensável 

para a nossa economia local, 

 

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

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

subsídio no valor de 40.000,00 � (quarenta mil euros), à ACIMG - Associação Comercial e 

Industrial da Marinha Grande, contribuinte n.º 500 902 380, com sede no Ed. Lumar, 2º 

andar � apartado 322, 2431-904 Marinha Grande, para comparticipação nas despesas 

inerentes à realização das iluminações/animações de Natal 2007 no concelho da Marinha 

Grande. 

 

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 despesa está prevista na rubrica 2007/A/201 do PAM para o corrente ano. 



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

Vereadores do PS, que proferiram a seguinte declaração: 

 

�Abstivemo-nos porque à semelhança do que temos vindo a referir nos últimos dois anos não 

concordamos com a diminuição do apoio dado à Associação Comercial para a iluminação do 

Natal dadas as dificuldades do sector e a valorização que um apoio mais importante de 

valorização das campanhas de Natal acarretaria para a revitalização deste sector.� 

 

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

 

�Votei a favor reconhecendo que o sector vive grandes dificuldades mas não foi feita qualquer 

diminuição de subsidio em relação ao do ano passado. Muito gostaria de poder ajudar ainda 

mais o sector.� 





5 - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DA PSICÓLOGA EM EXERCÍCIO NA COMISSÃO 

DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ). TERMO DO SUBSÍDIO À 

ADSER II- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

SOCIAL DA MARINHA GRANDE
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1456 - Em 21 de Dezembro de 2006 a Câmara Municipal deliberou �...aprovar para o ano de 

2007, a manutenção à ADSER II-Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da 

Marinha Grande, IPSS, contribuinte fiscal n.º 505933870, com sede na Rua da Indústria � 
Casal do Malta, freguesia e concelho da Marinha Grande, do subsídio no valor mensal de 

800,00� (oitocentos euros), destinado ao pagamento dos encargos com a psicóloga na 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens , subsídio este a pagar até ao dia 15 de cada 

mês...� 
 
Mensalmente a verba em causa foi atribuída a IPSS já identificada. 
 
Verificando-se neste momento que a referida psicóloga, Dr.ª Cláudia Cristina Gaspar Vieira, 

vai deixar de desempenhar funções na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) no 

dia de 1 de Novembro do corrente ano, a Câmara delibera pôr termo à transferência do dito 

subsídio a partir do próximo mês. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

 
 
6 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE

 
 

1457 - Presente proposta para atribuição de topónimo ao arruamento constante na planta de 

localização que se dá por reproduzida e se anexa à presente acta: 
 
1- Rua do Outeiro (Amieira) � Antiga Travessa do Outeiro � confronta com a Rua Campo de 
Tiro e a Rua da Agroeira; 
 

A Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do art.º 64º da Lei n.º 

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

delibera concordando com a proposta, atribuir o seguinte topónimo ao arruamento 

constante da planta de localização que se dá por reproduzida e se anexa (Anexo 8) à 

presente acta:  

 

1-  Rua do Outeiro (Amieira) � Antiga Travessa do Outeiro � confronta com a Rua 

Campo de Tiro e a Rua da Agroeira. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





7 - ATRIBUIÇÃO DE ABONO PARA FALHAS � FIXAÇÃO DO MONTANTE DA 

CAUÇÃO � ALBERTINA DA COSTA CLARA LAVOS

 
 
1458 - Presente pedido da funcionária Albertina da Costa Clara Lavos, a solicitar abono para 

falhas, em virtude de lidar diariamente com a receita resultante da venda de bilhetes referentes 
ao mercado da Praia da Vieira e fazendo os respectivos depósitos no banco (cfr. anexo 1). 
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Presente informação n.º 01/ES/2007, da Secção de Recursos Humanos que procedeu ao 
enquadramento legal do pedido e informação n.º 06/SN/2007, da Secção de Contabilidade, 

respeitante à receita arrecadada nos últimos três anos, no mercado da Vieira e no mercado da 

Praia da Vieira.(cfr. anexos 2 e 3). 
 
Presente despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 09/08/2007, exarado na informação 

01/ES/2007, a deferir o solicitado. 
 

Presente deliberação de câmara de 14/08/2003, (cfr. anexo 4), a fixar o montante de 10% do 

vencimento ilíquido mensal, a prestar pelo funcionário a quem lhe for concedido abono para 
falhas, nos serviços que movimentam volumes de receita inferiores aos montantes 

movimentados na Tesouraria, Serviço de Águas e Delegação de Vieira de Leiria. 
 
Conforme prevê o art.º 17º n.º 4 do D. Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, o pessoal a quem for 
atribuído o abono para falhas deve prestar caução nos termos do art.º 16º do mesmo diploma. 
 

A caução pode ser prestada em depósito de dinheiro, títulos de dívida pública fundada, hipoteca 

sobre prédios rústicos ou urbanos ou seguro de caução � n.º 3 do art.º 16º já referido. 
 
Atendendo a que: 
 
- Foi deferido por despacho do Sr. Presidente de 09/08/2007, a atribuição de abono para falhas 

à funcionária em causa; 
 
- Por deliberação de câmara de 14/08/2003, o montante a fixar aos funcionários afectos aos 
serviços, que não sejam a Tesouraria, a Secção de águas e a Delegação de Vieira de Leiria, 

��é de 10% do salário mensal��; 

 

Respeitando o principio da igualdade, a Câmara delibera, ao abrigo da competência 

conferida pelo art.º 16º n.º 2 do diploma já citado, fixar uma caução equivalente a 10% do 

vencimento ilíquido mensal da funcionária, ou seja,  

 

- Albertina da Costa Clara Lavos � 539,14� x 10% = 53,91�; 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

8 - TRANSMISSÃO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SITA NA 

RUA 4, BLOCO 3, 2.º D - CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE DIVÓRCIO 

 
 
1459 - Presente ofício com o registo de entrada n.º 5218, datado de 12 de Junho de 2007, a 

solicitar a transmissão do direito do arrendamento por parte da inquilina Maria Teresa Correia. 
 
Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED -  datada de 
15/10/07, referente ao contrato de arrendamento, celebrado anteriormente entre o IGAPHE e 
João Freixo Mendes, a que diz respeito a fracção correspondente ao 2º D, do Bloco 3, 

localizada na Rua 4, Casal de Malta. 
 
A dita informação comunica a dissolução do casamento celebrado entre João Freixo Mendes e 
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Maria Teresa Correia, a 7 de Dezembro de 2001, conforme a acção especial de divórcio 

litigioso que se anexa (Anexo 9)e, a permanência da primeira na referida habitação. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando que a transmissão de 

arrendamento tem carácter automático, toma conhecimento de tal transmissão por 

motivo de divórcio e delibera, no uso de competência prevista na alínea d), n.º 7 do art. 

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

Janeiro, que os recibos de renda passem a ser emitidos em nome de Maria Teresa 

Correia, com o número de contribuinte 242779280. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
9 - ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIOS DO MUNICIPIO 

DA MARINHA GRANDE 
 
 
1460 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - 
datada de 16/10/2007, referente aos cálculos de rendas de vários apartamentos, pertença do 

Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do n.º 7 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro e, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

166/93, de 7 de Maio, proceder às actualizações de rendas, referentes aos apartamentos 

abaixo indicados, a partir do mês de Dezembro de 2007. 
 
Bairro do Camarnal Velho 

Inquilino Casa Contrato Renda/06 Renda/07 

José Manuel Marques dos 

Santos 
26 06/12/2006 18,55 � 19,12 � 

Sandra Catarina R. S. Galo 31 05/12/2006 71,77 � 62,73 
 
Rua 4 � Casal de Malta 

Inquilino Bloco Fracção Contrato Renda/06 Renda/07 

Idalina 
Lourenço 

Escada 

1 2ºB 04/11/2004 32,54� 32,54� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, FIXADO PELO 

MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, BLOCO 1, 2º 

C, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO 

MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

 
 

1461 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED -  
datada de 16/10/2007, referente à necessidade de reajustar o valor da renda, por motivo de 

alteração do rendimento do agregado familiar de Rosa Manuela Ferreira Martins, inquilina 

deste Município. 
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A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à alteração do rendimento do 

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

valor da renda para � 8,12 (oito euros e doze cêntimos); valor este calculado ao abrigo do 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITA GRATUITA AO MUSEU DO 

VIDRO � CENTRO COMUNITÁRIO PIA II 
 
 
1462 - Presente o pedido de visita ao Museu do Vidro pelo Centro Comunitário Pia II / Santa 

Casa da Misericórdia de Almada, a realizar no dia 20 de Outubro de 2007 pelas 11h30, para um 

grupo de cerca de 27 pessoas. 
 
Tratando-se de uma Instituição de Solidariedade Social que desenvolve junto de famílias de 
Almada um trabalho de integração social, conforme referido no pedido de apoio apresentado 

em anexo, propõe-se que sejam concedidas as entradas gratuitas. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7, do Capítulo II 

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

das taxas de ingresso no Museu do Vidro, para um grupo de 27 pessoas, no dia e hora 

solicitados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 CONCURSO PÚBLICO N.º 09/07 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA� �  ANÁLISE DE 

PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 
 
 
 
1463 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Beneficiação da Rua 

Fonte dos Ingleses - Várzea�, acta e relatório da Comissão de Abertura do Concurso, Relatório 

da Comissão de análise das propostas e Relatório final, propondo a adjudicação à firma: 

�Lenaprédio, Lda�, pelo valor de 216.500,00 euros (duzentos e dezasseis mil, quinhentos 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 120 dias. 
 
A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

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

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

à firma �Lenaprédio, Lda�, pelo valor de 216.500,00 euros (duzentos e dezasseis mil, 

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

dias, a empreitada de �Beneficiação da Rua Fonte dos Ingleses - Várzea�, bem como 

aprovar a minuta do contrato a realizar com a referida empresa.  

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.    
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13- EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 

GRANDE � 2.ª FASE - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO LEGAL DO PRAZO DE 

EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHOS 

 
 
1464 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/32 e data de 12/10/2007, em que se 

propõe o deferimento da prorrogação legal do prazo de execução por 27 dias e o deferimento 

do plano de trabalhos resultante da suspensão parcial dos trabalhos e da prorrogação agora 

proposta e respectivos plano de pagamentos, carga de mão-de-obra e carga de equipamento da 
empreitada em título. 
 
A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/07/32, que se anexa 

(Anexo 10) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera: 

 

- deferir a prorrogação legal de prazo de execução  por 27 dias, o que implica, 

considerando os efeitos do período de suspensão anteriormente autorizado, que o 

prazo de execução da empreitada termina no dia 31/01/2008. 

 

- deferir o plano de trabalhos ora apresentado e respectivos plano de pagamentos, carga 

de mão-de-obra e carga de equipamento de acordo com n.º 2 do art.º 160.º do Dec-Lei 

n.º 59/99 de 2 de Março, relativos à empreitada �Construção do Centro Empresarial 

da Marinha Grande � 2.ª fase�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
14- EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 

GRANDE � 2.ª FASE - SUSPENSÃO PARCIAL DE TRABALHOS 
 
 
1465 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/33 e data de 12/10/2007, em que se 

propõe a aprovação da suspensão parcial dos trabalhos referentes às especialidades de 

electricidade, telecomunicações e AVAC da empreitada �Construção do Centro Empresarial da 
Marinha Grande � 2.ª fase� à empresa �Telhabel, SA�. 
 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/07/33, que se anexa 

(Anexo 11) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao 

abrigo do disposto no artigo 186.º, n.º 1, do DL 59/99 de 2 de Março aprovar a suspensão 

parcial dos trabalhos relativos às especialidades de AVAC, Electricidade e 

Telecomunicações pelo período de 45 dias, com efeitos desde 19/10/2007 da empreitada 

�Construção do Centro Empresarial da Marinha Grande � 2.ª fase�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
15- RECLAMAÇÃO SOBRE A FACTURAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. MIGUEL 

JOSÉ NEVES P. AMADO 

 
 
1466 - Presente: 
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 Fax com registo de entrada EF-2007/001034 (anexo 1), datado de 14 de Junho de 2007, 

em nome de Miguel José Neves P. Amado, residente na Travessa Instituto dos 
Ferroviários Sul e Sueste, n.º 3 � 5, Barreiro, no qual vem solicitar a refacturação da 

factura de consumo de água n.º 7001040086, de 12 de Abril de 2007, no valor de 
2.237,72�, alegando que a casa se encontra desabitada, sendo ocupada pelo requerente 

apenas no mês de Agosto. 
 

 Informação n.º 29/SP (anexo 2), de 03 de Setembro de 2007, dirigida ao Sr. Presidente 

com o seguinte teor: 
(...) 
No dia 12 de Abril de 2007, o contador de água pertencente ao requerente foi lido, e 

registava a leitura de 687m3, correspondente ao consumo de 442m3, que originou a 
factura reclamada no valor de 2.237,72�, conforme se pode verificar no histórico de 

facturação do requerente (anexo 2). 
 

Fazendo a análise do histórico de consumos deste consumidor, verificamos que 

efectivamente nunca houve registo de um consumo tão elevado como no período de 

facturação agora reclamado para este consumidor, indiciando assim que algo de anormal 

se passou, ou com o contador, ou com o consumo habitual do mesmo. 
 

No dia 04 de Julho de 2007, foi efectuada uma verificação extraordinária ao contador, a 
pedido do requerente, tendo sido liquidada para o efeito a quantia de 12,38�, com IVA 

incluído à taxa em vigor, de acordo com o n.º 4 do artigo 5º do Regulamento de Tarifas 

de Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande. 
 

O técnico que se deslocou ao local concluiu que: �O contador em causa funciona em 

perfeitas condições e segundo diz o Sr. do condomínio não houve rotura� (anexo 3). 
 

O artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto refere o seguinte: �Em 

casos de paragem ou de funcionamento irregular do contador ou nos períodos em que 

não houve leitura, o consumo é avaliado: 

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

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

referida na alínea a); 

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

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

 
Perante o exposto e tendo ainda em consideração os dados anteriormente enunciados, 

continuamos a não ter elementos que justifiquem que os consumos não foram 

registados, apesar de concluirmos que os mesmos são anormalmente elevados para as 

características deste consumidor, porém deixamos à consideração superior a 

manutenção da factura de consumo de água acima referida, ou uma eventual redução da 

factura para os critérios previstos pelo artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 

de Agosto. 
 

Informamos ainda, que o requerente poderá solicitar uma verificação do contador, de 

acordo com o artigo 49º do Regulamento de Distribuição de Água do Concelho da 

Marinha Grande, por entidade externa, devidamente acreditada para o efeito. 
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 Despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de Setembro de 2007, exarado na informação 

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

deste caso. 
 

A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 12) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a redução da factura n.º 7001040086, de 

12 de Abril de 2007, no valor de 2.237,72� para os critérios previstos pela alínea a), do 

artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração: 

 

�Votei favoravelmente, no entanto recomendo dos serviços para evitar decisões involuntárias 

mas discriminatórias da parte do executivo por ausência de proposta de deliberação clara e 

fundamentada legalmente da parte dos serviços, que as próximas propostas de deliberação 

venham sempre fundamentadas na Lei e no Regulamento a fim de que a Câmara possa 

apreciar favoravelmente a proposta técnica ou desfavoravelmente caso existam razões 

ponderosas, nomeadamente de ordem social para tomarmos uma posição contrária.� 

 
 





A presente reunião foi interrompida pelas 13,00 horas, para almoço, sendo retomada no 

período da tarde, pelas 15,20 horas, sob a presidência do Sr. Vice-Presidente e com a presença 

todos os Srs. Vereadores. 
 



 
 
16 - 17.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 
 
1467 - Presente proposta da 17ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
14ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 185.990,00 euros nos 
reforços e 185.990,00 euros nas anulações; 
 
13ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 87.280,00 euros 
nos reforços e 87.280,00 euros nas anulações. 
 
14ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 11.850,00 euros 
nos reforços e 9.350,00 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 17ª 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 
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Esta deliberação foi tomada por  maioria, com 3 votos a favor, e 3 votos contra dos Srs. 

Vereadores do P.S., tendo o Sr. Vice-Presidente feito uso do voto de qualidade nos termos 

do previsto no art.º 89º, n.º2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei contra porque o grosso desta alteração orçamental tem a ver com o reforço do valor 

para aquisição de tendas do chamado mercado provisório que acrescenta ainda cerca de 

50.000� ao valor já exorbitante de 180.000� previsto numa revisão levada à Assembleia 

Municipal. Tal como temos vindo a dizer este dispêndio de dinheiro totalmente injustificado, 

reflecte-se obviamente num conjunto de obras importantes para o concelho que deixam de ser 

executadas como se constata já nesta alteração com equipamentos desportivos e de lazer bem 

como equipamentos públicos cuja construção ou reparação vão ficar adiadas ou mesmo até 

comprometidas.� 

 

Esta declaração de voto foi subscrita pelos Srs. Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª 

Cidália Ferreira. 

 

O Sr.- Vice-Presidente declarou o seguinte: 

 

�Votei a favor da proposta de modificação aos documentos previsionais pelo facto de tal 

corresponder a necessidades imperiosas de que urge dar o devido andamento. Na parte que se 

refere às intervenções necessárias para garantir o funcionamento do mercado importa 

recordar perante o executivo que a intervenção a que a Câmara se viu obrigada a executar de 

emergência não decorreram da vontade do executivo. Elas foram determinadas, como é 

público em todos os seus pormenores, pela acção desencadeada pela ASAE no passado dia 19 

de Setembro, que se traduziu na ordem de encerramento do mercado municipal a funcionar no 

edifício da Resinagem. A defesa do interesse público traduzida na garantia de condições de 

funcionamento do mercado que pudessem ser reconhecidas pela entidade fiscalizadora por 

forma a garantir o normal abastecimento da população e a continuidade da actividade 

desenvolvida por cerca de quatro centenas de vendedores, objectivos que se enquadram nas 

competências e obrigações da Câmara Municipal, obrigaram a que em cerca de 48 horas se 

tenha recorrido aos meios ao alcance da Câmara para responder a essa necessidade 

imperiosa.� 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira pediu para subscrever a declaração de voto do Sr. Vice-

Presidente, o que foi aceite.   

 
 
17 � �JORNADAS DE ECONOMIA DA MARINHA GRANDE� 

 
 
1468 - Presente informação do Gabinete de Relações Institucionais e de Cooperação, datada de 

15 de Outubro de 2007, que a seguir se transcreve: 
 

 �Jornadas de Economia da Marinha Grande 

 

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

com vista à promoção e realização de um conjunto de seminários temáticos, complementares, 
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com o objectivo de, em última análise, permitirem definir, ouvindo e envolvendo os diversos 

actores locais, como são as empresas, as associações culturais e desportivas, as instituições 

sociais, as autarquias, etc. uma orientação com carácter estratégico para o Concelho. 

 

Pretende-se que todos estes representantes da sociedade marinhense participem activamente 

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

consideramos poder ser essencial, para a definição de uma orientação comummente assumida, 

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

 

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

que deverá reunir toda a informação e conclusões obtidas no decorrer dos trabalhos, deixando 

assim, para memória futura, um registo daquilo que são as preocupações vividas hoje e o que 

se entende, à luz dos problemas e perspectivas do momento, ser o melhor caminho a trilhar por 

uma terra desde sempre caracterizada pelo espírito empreendedor e determinado das suas 

gentes. 

 

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

seminário por mês, até Março de 2008. 

 

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

adequado envolver na preparação e acompanhamento destes seminários, o Centimfe e a 

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

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

 

Estima-se, entretanto, que os custos com os honorários das duas entidades referidas e com 

oradores convidados, transportes, edição e publicação das conclusões, �cofee break`s�, etc., 

possam atingir cerca de 16.500 euros acrescidos de IVA á taxa de 21%, cuja parte 

correspondente ao corrente ano estará prevista na acção 2007/A/104 do Plano de Actividades 

devendo o montante restante dos custos estar também previsto no Plano de Actividades para 

2008.� 

 

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

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

fundamentam, ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 1 alíneas l) da Lei n.º 

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

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

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

de IVA à taxa de 21%, em parceria com o Centimfe � Centro Tecnológico da Indústria de 

Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos e com a OPEN � Associação para 

Oportunidades Específicas de Negócio. 

 

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

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

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

para o futuro do Município da Marinha Grande. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração: 
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�Votei favoravelmente a intenção, no entanto espero que ela não seja subvertida e que 

represente verdadeiramente o tecido económico local. Há pouco tempo realizaram-se umas 

jornadas desse tipo e lamentavelmente havendo empresários e gente com capacidade na 

Marinha Grande para fazer este tipo de conferências e foram buscar uma pessoa a Leiria 

apenas por pertencer ao Partido Comunista.� 

 

O Sr. Vice-Presidente declarou o seguinte: 

 

�Ao propormos e aprovarmos, (e realçando o facto de ter recolhido a unanimidade do 

executivo) a realização das primeiras Jornadas de Economia da Marinha Grande, e apesar da 

suspeita lançada pelo Dr. João Paulo Pedrosa acerca das intenções da Câmara, estou 

convicto de que será devidamente salvaguardada a possibilidade de participação de todos os 

potenciais interessados, não só porque essa é uma das condições indispensáveis ao sucesso da 

iniciativa, mas também porque os parceiros da Câmara nesta organização são entidades de 

reconhecida idoneidade e competência na matéria, e ainda porque essa é a firme determinação 

do executivo municipal.�      

 

 

18 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 88/07-AP/DASED/EDU � CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE PARA O PERÍODO DE 2 DE JANEIRO A 11 DE JULHO DE 2008 - 

RECURSO HIERÁRQUICO 

 
 
1469 - Presente a acta datada de 2 de Outubro de 2007, relativa ao acto público de abertura de 

propostas do Concurso Público Internacional n.º 88/07-AP/DASED/EDU para a confecção e 

fornecimento de refeições destinadas a alunos dos jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo 

do concelho da Marinha Grande no ano lectivo 2007/2008, para o período de 2 de Janeiro a 11 

de Julho de 2008; 
 
Considerando que na mesma acta, nos termos dos artigos 14º, nº1, alínea b), do Programa de 

Concurso e artigo 101º, nº3, alínea b) do Decreto-Lei 197/99 de 8/6, o júri deliberou excluir, o 

concorrente n.º 1 � Solnutri, Lda, por ter entregue, junto aos documentos, declaração com as 

condições de pagamento (prazo e descontos); 
 
Considerando que na mesma sessão, o referido concorrente apresentou reclamação e que a 

mesma foi indeferida pelo júri; 
 
Considerando o recurso hierárquico apresentado pelo concorrente Solnutri, Lda com registo de 

entrada n.º 8866 de 12 de Outubro de 2007 em que a mesma manifesta a não concordância com 

a exclusão supra referida pedindo a sua readmissão a concurso; 
 
Considerando a informação n.º 13/SC/07 datada de 16/10/2007 onde se fundamenta a exclusão 

do concorrente nº1 � Solnutri, Lda e o indeferimento do recurso apresentado; 
 
Considerando que a competência para a decisão do recurso hierárquico é da Câmara Municipal 

de acordo com o artigo 186º do Decreto-Lei 197/99 de 8/6;  
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Considerando os elementos supra indicados, a Câmara Municipal, concordando com a 

fundamentação da informação n.º 13/SC, em anexo (Anexo 13), delibera indeferir o 

recurso hierárquico apresentado pela empresa Solnutri, Lda a 12/10/2007, referente ao 

Processo de Aquisição n.º 88/07-AP/DASED/EDU para a prestação do serviço de 

confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do concelho da Marinha 

Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - 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. não aceitaram discutir este assunto sem que ele seja 

devidamente agendado. 

 

O Sr. Vice-Presidente propôs a realização de uma reunião extraordinária para discussão 

deste assunto, tendo em conta a urgência do mesmo, pelo que foi marcada para o dia 

25/10/2007, pelas 9,30 horas, sendo de imediato convocados todos os membros do 

executivo presentes. 

 

 

20 - APOIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS PARA 

REALIZAÇÃO DA 24ª EDIÇÃO DA MEIA MARATONA DA MARINHA GRANDE 
 

 

1470 - Presente informação n.º 110/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 15/10/2007, dando conta de um pedido de apoio entrado a 26 de Setembro 
último apresentado pelo Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, para a realização da 

Meia Maratona da Marinha Grande, a decorrer no próximo dia 09 de Dezembro de 2007. 
 

A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando a qualidade do 

trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Clube na dinamização desta modalidade 

desportiva, considerando a tradição desta prova no panorama do atletismo regional e 

nacional, e considerando os objectivos de cativar os jovens para a prática desta 

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 de 4000 � (quatro mil euros) ao Centro Desportivo e Recreativo das 

Figueiras, contribuinte n.º 501 075 330, com sede nas Figueiras, 2430-133 Marinha 

Grande, para apoiar a dinamização a realização da 24ª Meia Maratona da Marinha 

Grande, a decorrer no próximo dia 09 de Dezembro de 2007. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/143 do PAM. 

 

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

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 
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perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

21 - SUBSÍDIO AO CENTRO DE APOIO SÓCIO-SANITÁRIO � PORTA AZUL� 

 

 

1471 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED, 
datada de 14/09/07, referente a ofício da Associação Novo Olhar, com registo de entrada n.º 
6171 datado de 6 de Junho de 2007, onde esta associação solicita a atribuição de um subsídio, 

para suporte dos encargos tidos com o funcionamento do Centro de Apoio Sócio-Sanitário 

Porta Azul, que funciona na cidade da Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo a que a diversificação dos apoios 

prestados por parte do referido centro contribuiu para a melhoria das condições de vida 

quotidiana do público-alvo, delibera, no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 

do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir à Associação Novo Olhar, com o número de 

contribuinte 503 260 584, um subsídio no valor de 2.500,00 euros (dois mil e quinhentos 

euros), verba a retirar da acção 2007 A 30, prevista em PAM/ 2007. 

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

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

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

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

autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - APOIO À ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

PROTOCOLO PARA APOIO FINANCEIRO 

 

 

1472 - Presente informação n.º 104/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 15/10/2007, onde se apresenta e fundamenta uma proposta para a celebração de um 

protocolo de apoio financeiro à ASSOCIAÇÃO TOCANDAR, na sequência de uma 

necessidade manifestada por esta associação através de mail datado de 27/04/07 e em 

posteriores contactos com os membros do executivo municipal. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que a ASSOCIAÇÃO 

TOCANDAR tem como objecto social a ocupação de tempos livres e a organização de 

actividades culturais e recreativas, nomeadamente no campo da música; considerando 

que a Associação tem vindo a promover diversas actividades no âmbito da cultura e da 

juventude desde há sete anos no concelho e em todo o país, o que levou à constituição 

formal de uma associação devidamente legalizada, sendo habituais parceiros da autarquia 

e das escolas do concelho; e considerando que o projecto de actividades musicais e 

culturais em curso tem merecido um reconhecimento de âmbito nacional que engrandece 
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o concelho e a sua actividade artística, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 

64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, autorizar a celebração de um protocolo, cuja minuta se anexa (Anexo 14) e faz 

parte integrante desta deliberação, com a ASSOCIAÇÃO TOCANDAR contribuinte n.º 

504934562, com sede na Quinta de Warnhagem � Fonte Santa � 2430 � 134 Marinha 

Grande, com vista à atribuição de um apoio financeiro anual de 6.000 � (seis mil euros), 

para apoio ao funcionamento regular das actividades no âmbito do objecto social da 

associação. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 da acção 2007/A/92. 

 

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

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

23 - APOIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE 
 

 

1473 - Presente informação n.º 111/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 15/10/2007, dando conta da entrada de um ofício do Clube de Atletismo da 

Marinha Grande datado de 18/09/07, onde este solicita um apoio para comparticipação nos 

custos verificados com a aquisição de uma carrinha de 9 lugares, (9.500,00 � conforme 

documentos comprovativos da aquisição em anexo (Anexo 15 ), veículo que se mostra 

necessário para as suas deslocações diárias dos atletas para os treinos e igualmente para as 

competições ao fim de semana. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa (Anexo 16), e considerando que o 

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

desenvolvimento desportivo nesta localidade ao nível da formação na modalidade de 

atletismo, que tem merecido os melhores comentários vindos quer do próprio movimento 

associativo, quer da associação e federação de 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 a qualidade do trabalho que 

vem sendo desenvolvido pelo Clube na dinamização desta modalidade desportiva e 

considerando a importância que o Clube tem no nosso concelho no que respeita à 

promoção do desporto, nomeadamente do atletismo; considerando o n.º de atletas filiados 

(nomeadamente Jovens) e os resultados alcançados em várias modalidades e escalões; 

considerando a estreita e importante colaboração com a autarquia no que respeita à 

organização de provas, e considerando ainda que a aquisição de mais uma Carrinha, 

colocada ao dispor dos seus atletas, proporciona naturalmente a melhoria das condições 

para a prática desportiva, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 

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

atribuir um subsídio no valor de 3800 � (três mil e oitocentos euros) ao Clube de 

Atletismo da Marinha Grande, contribuinte n.º 503 912 530, com sede no Estádio 
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Municipal, Apartado 318, 2431 Marinha Grande para apoio na aquisição de uma 

carrinha de 9 lugares, correspondentes a 40% do custo total do veículo. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/080701 do projecto 2007/A/148. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - SIGAE - AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA GEOLÓGICA À ESC. 1/25 000 EM 

SUPORTE DIGITAL PARA INTEGRAÇÃO EM SIG DOS CONCELHOS DA ÁREA 

METROPOLITANA DE LEIRIA � PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 

AMLEI E A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
 

 

1474 - Presentes ofícios da AMLEI com os registos de entrada n.º 8805 e 8827 respectivamente 

de 10.10.07 e 11.10.07, através dos quais aquela Associação de Municípios remete à Câmara 2 

exemplares do Protocolo a celebrar entre as duas entidades, no âmbito do projecto SIGAE. O 

Protocolo é constituído pelos seguintes elementos: 
 
 1.Protocolo a celebrar entre a AMLEI e o Município da Marinha Grande; 
 2. Anexo I � Mapa da área a cartografar; 
 3. Anexo II � Quadros com repartição de custos do projecto pelos municípios. 
  
Presentes igualmente os ofícios n.º s 5687 e 6978 respectivamente de 20.04.06 e 16.07.07 

remetidos à AMLEI a respeito do interesse da autarquia na aquisição de cartografia  geológica 

à   Esc. 1/25 000. 
 
Depois de proceder à análise dos documentos presentes, e atendendo: 

1. Ao interesse da CM no sentido de se munir de cartografia adequada à prossecução das 

suas atribuições e competências no domínio do ordenamento e gestão do território; 

2.  A que a aquisição da cartografia geológica à Esc. 1/25 000 tem dotação prevista no 

PAM Objectivo 4.2.5. na Acção 2007/ A / 199. 
 
A Câmara Municipal delibera aprovar o referido Protocolo, remetendo à AMLEI um dos 

exemplares do mesmo (depois de assinado pelo Sr. Presidente da Câmara). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - SIGAE - EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL À ESC. 

1/10 000 PARA AS ÁREAS SEM COBERTURA CARTOGRÁFICA, DOS 

CONCELHOS DE ALVAIÁZERE, ANSIÃO, BATALHA, LEIRIA, MARINHA 
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GRANDE, POMBAL E PORTO DE MÓS � ENVIO DE PROTOCOLO A CELEBRAR 

ENTRE A AMLEI E A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
 

 

1475 - Presentes ofícios da AMLEI com os registos de entrada n.º 8806 e 8828 respectivamente 

de 10.10.07 e 11.10.07, através dos quais aquela Associação de Municípios remete à Câmara 2 

exemplares do Protocolo a celebrar entre as duas entidades, no âmbito do projecto SIGAE. O 

Protocolo é constituído pelos seguintes elementos: 
 
 1.Protocolo a celebrar entre a AMLEI e o Município da Marinha Grande; 
 2. Anexo I � Mapa com as áreas a cartografar; 
 3. Anexo II � Quadros com repartição de custos do projecto pelos municípios; 
 4. Anexo III � Contratos celebrados pela AMLEI com a empresa Nível Lda. e Novageo 

Solutions S.A. para produção e fiscalização da cartografia e excertos das propostas (proposta de 
preço, condições de pagamento e prazo de execução.). 
 

Presentes igualmente os ofícios 2394 e 3827 respectivamente de 20.03.02 e 20.04.06 remetidos 

à AMLEI a respeito do interesse da autarquia na aquisição de cartografia   à   Esc. 1/10 000. 
 
Depois de proceder à análise dos documentos presentes, e atendendo: 

1. Ao interesse da CM se munir de cartografia adequada à prossecução das suas 

atribuições e competências no domínio do ordenamento e gestão do território;  

2. Às diligências anteriormente desencadeadas pela AMLEI para concretizar a execução 

de cartografia numérica vectorial à Esc. 1/10 000, nomeadamente: 

a) A apresentação de candidatura à CCDRC para financiamento do projecto, que 

veio a obter apoio financeiro de 65% através do QCA III do PO Centro, Medida 

1.5; 

b) A celebração de um Protocolo de Colaboração com o Instituto Geográfico 

Português com o objectivo de produzir cartografia e ortocartografia digitais à 

Esc. 1/10 000; 

c) A aquisição de ortofotos ao IGP, actualizados e à Esc.1/10 000, informação 

cartográfica a ser utilizada no processo de execução de cartografia, contribuindo 

assim para a diminuição dos custos e duração da execução da mesma; 

3. A que a aquisição da cartografia à Esc. 1/10 000 tem dotação prevista no PAM 
Objectivo 4.2.5. na Acção 2007/ A / 194, 

 
A Câmara Municipal delibera aprovar o referido Protocolo, remetendo à AMLEI um dos 

exemplares do mesmo (depois de assinado pelo Sr. Presidente da Câmara). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CEDÊNCIA DE SALA NO PAVILHÃO 

NERY CAPUCHO, APRESENTADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NERY 

CAPUCHO 
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1476 - Presente ofício do Agrupamento de Escolas Nery Capucho, registado sob o nº 9008, de 

17/10/2007, em que solicitam que a Câmara Municipal reaprecie o seu pedido de cedência de 

sala no pavilhão Nery Capucho, para instalar uma sala de aula de 1º ciclo em percurso 

alternativo para alunos de etnia cigana, tendo em conta que na reunião do dia 04/10/2007 foi 

deliberado não autorizar a cedência. 
 
A Câmara reapreciou o referido pedido e delibera ceder a sala do pavilhão Nery Capucho 

como solução provisória, atendendo a que a Câmara não considera como solução 

adequada este modelo de funcionamento, devendo o Agrupamento procurar resolução 

definitiva dentro da própria escola. 

 

Esta cedência é determinada exclusivamente pela preocupação com a situação em que as 

crianças se encontram de, tendo professora colocada para o efeito, continuarem sem ter 

acesso às actividades escolares. 

 

Delibera também cometer aos serviços a elaboração de protocolo em que sejam 

explicitadas todas as condições em que é feita a cedência, o qual deverá ser aprovado em 

próxima reunião de Câmara. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DO BARQUEIRO � 

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

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 
1477 - Presente o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe, 

apresentado pela Firma �MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDª� 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde   

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 �EXECUÇÃO DE 

COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DO BARQUEIRO � VIEIRA DE LEIRIA�, 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. 

 

 

28 - �REMODELAÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO GALLO, 

ALVAREZ BARIDÓ, INDUSTRIA DE PLÁSTICOS - ORDEM � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 15/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

1478 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma � Civilvias, Lda�. 
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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 �Remodelação de 

colector doméstico na rua João Gallo, Alvarez Baridó, Indústria de Plásticos - Ordem�, 

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. 

 

 

29 - �REMODELAÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO GALLO, 

ALVAREZ BARIDÓ, INDUSTRIA DE PLÁSTICOS - ORDEM � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 15/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

1479 - 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 �Remodelação de colector doméstico na rua João Gallo, Alvarez 

Barido, Industria de Plásticos � Ordem�, adjudicada à firma �Civilvias, Lda.�, o técnico 

Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DAS RENDAS REFERENTES A CONTRATOS DE 

ARRENDAMENTO CELEBRADOS EM DEZEMBRO 

 

 

1480 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED -, 
datada de 03/10/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual dos 

valores das rendas dos seguintes inquilinos: 
 

Inquilino Localização do fogo Contrato Renda /2006 Renda/2007 
Susana Maria Serra Av. da Liberdade bloco 

M 4.º Fte Esq.º 
02/12/2004 40,06� 33,11� 

M.ª Filomena 

Bernardo Santos 
Av. da Liberdade bloco L 

2.º Fte Dto 
30/11/2006 24,26� 11,80� 

Leonor Mendes Duro  R.ª Adriano M. Nobre 36 02/12/2004 11,16� 11,51� 
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A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, concordar com a actualização dos 

valores  das rendas anteriormente mencionados. 

 

Mais delibera que a actualização das ditas rendas entre em vigor a partir de Dezembro do 

corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - PROPOSTA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSMISSÃO DA 

TITULARIDADE DO ARRENDAMENTO EFECTUADO POR AGOSTINHO 

FERNANDO BALTAZAR VREA, POR MOTIVO DE NÃO OCUPAÇÃO DA 

FRACÇÃO CORRESPONDENTE AO 2.º ESQUERDO DO BLOCO 1 DA RUA 

PROFESSOR MELO VIEIRA 

 

 

1481 - Presente informação da DASED, datada de 25/01/2007, a dar conta da não ocupação de 

habitações sociais, por parte de alguns inquilinos camarários, de entre os quais António da 

Anunciação Vrea. 
 
Presente ofício de Agostinho Fernando Baltazar Vrea, datado de 05/03/2007 e registado com o 

número 2072, a solicitar a transmissão da titularidade do arrendamento, na sequência do 

falecimento de António da Anunciação Vrea, seu pai e primitivo arrendatário do Município da 

Marinha Grande. 
 

Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , datada de 
01/10/2007, a propor o indeferimento do pedido de transmissão da titularidade do 
arrendamento, atendendo à não ocupação do fogo, por parte de Agostinho Vrea.  
 
Presente parecer da técnica do Gabinete de Apoio Jurídico � Dr.ª Joana Andrade � o qual 
esclarece que e, �nos termos do artigo 1051.º do Código Civil, após o falecimento do titular do 
contrato, cessa a vigência do mesmo�. Mais refere que: �devem os elementos que compõem os 

agregados familiares dos titulares destes arrendamentos, já falecidos ou que não ocupam as 

habitações que lhes foram atribuídas, desocupar as habitações onde até então viviam, tendo de 

concorrer em igualdade com os demais candidatos à atribuição de habitação social, caso 

preencham os requisitos fixados para o efeito.� 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando que: 

 

 Agostinho Vrea, nunca foi encontrado em nenhuma das visitas 

domiciliárias realizadas pela técnica que está afecta ao referido bairro, 

desde 2003; 

 Os moradores do bloco atestam as ausências prolongadas; 

 Os registos de consumo de água solicitados ao sector de águas não são 

característicos de um local habitado 

 O único objectivo é meramente a transmissão e não a permanência no fogo; 
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 Não foi apresentado qualquer relatório médico, comprovativo de doença ou 

que atestasse a necessidade do requerente em se ausentar para o 

estrangeiro para efectuar determinados tratamentos; 

 O parecer dado pela Dr.ª Joana Andrade no que à transmissão do direito de 

transmissão diz respeito, refere que falecendo o titular do contrato de 

arrendamento, cessa a vigência do mesmo, nos termos do artigo n.º 1051.º 

do Código Civil. 

 

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

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

nos termos do artigo n.º1051.º do Código Civil, indeferir o pedido do requerente. 

 

Mais delibera que a desocupação do imóvel seja efectuada no prazo de um mês, a contar 

da data de recepção da notificação ao requerente.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

32 - COMUNICAÇÃO E CONVITE DIRIGIDO A TODOS OS AUTARCAS 

EUROPEUS POR PARTE DA CAMPANHA �EUROPA PELA PAZ� E DA 

�INICIATIVA NÃO ÀS BASES� 

 

 

Presente email enviado pelo porta �voz do Movimento Humanista � Luís Filipe Guerra, 
registado sob o n.º 2574, de 16/10/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo 

conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 17). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

33 - FAG/2007 � PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE TENDA 

 

 
1482 - Presente carta da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, IPSS e 
pessoa colectiva de utilidade pública, registada sob o n.º 8906, de 15/10/2007, que, na 

qualidade de promotora da Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande � 
FAG, vem dar conta do pedido que lhe chegou, apresentado pela LIQUIDIFORM � Inovação 

Design e Produção, Lda.. 
 
A referida empresa, sedeada na Marinha Grande, produz e comercializa artigos de vidro, tendo 
adquirido em venda judicial no presente ano os stocks de vidro e cristal das extintas fábricas 

Escola Irmãos Stephens e J.M. Glass. 
 
Dado que gostaria de comercializá-los localmente, a empresa propôs à Associação o 

estabelecimento de uma parceria, no âmbito da FAG, que passaria pela montagem de uma 

tenda no exterior da Feira, no topo poente do Pavilhão n.º 2, fixando como contrapartida para a 
Associação e para as suas valências sociais uma percentagem na venda total das peças. 
 
A Comissão Executiva da FAG/2007 decidiu aceitar a referida proposta, condicionada à 

autorização, pela Câmara Municipal, de instalação da tenda pelo período pretendido, ou seja, de 
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15 de Novembro a 31 de Dezembro, uma vez que antecede e excede as datas de realização da 

Feira. 
 
Apreciado o pedido, a Câmara delibera responder que não vê inconveniente na 

colaboração da empresa no âmbito da FAG, desde que tal decorra enquadrado no espaço 

dos pavilhões afectos à feira e durante a duração da mesma. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

34 - ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE CASAL GALEGO 

 

 

O Sr. Vereador do Pelouro, Dr. Álvaro Pereira, leu a informação n.º 95/2007, de 17 de Outubro, 
elaborada pela chefe da DASU, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa 

(Anexo 18), que dá conta dos procedimentos necessários para levar a cabo, tão rápido quanto 

possível, o alargamento do cemitério de Casal Galego. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

35 - CLARIFICAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES 

NA REUNIÃO CAMARÁRIA DE 04/10/2007 
  
 
Os Srs. Vereadores do P.S. apresentaram o pedido de clarificação da proposta apresentada na 

reunião de 04/10/2007, cujo conteúdo se passa a reproduzir: 
 
�Clarificação da nossa proposta da reunião anterior:  

 

Relativamente à proposta/requerimento que os vereadores do PS na última reunião sobre o 

novo mercado municipal e na ausência de resposta que nos era devida legalmente, vimos 

clarificar, se é que subsistem dúvidas, os nossos propósitos. 

A população do concelho em número muito significativo tem-nos vindo a pedir para visitar e 

conhecer o espaço. Ora sendo um equipamento público municipal, embora não se encontrando 

ainda em funcionamento, os vereadores do PS propuseram que a Câmara destine um horário 

diário, com um funcionário, para abrir o equipamento às visitas da população. Caso a Câmara 

não tenha nenhum funcionário disponível para efectuar este serviço à população, os 

vereadores do PS estão disponíveis para abrir e fechar o espaço nas horas do dia que nos 

forem indicadas para esse efeito, e mediante a nossa disponibilidade, tendo em conta, 

obviamente, a salvaguarda de outras visitas que os vereadores a tempo inteiro têm lá 

efectuado com outras entidades e empreiteiros. Aguardamos que a resposta nos seja dada o 

mais breve possível, já que o prazo legal anterior já foi ultrapassado. 

 

Os Vereadores: 

  João Paulo Pedrosa; 

 Cidália Ferreira; 

 Álvaro Pereira.�  
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1483 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 

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

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 

17,30 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 

 
 
 

 

 


