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

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

João Barros Duarte, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

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

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 9,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A presente reunião foi interrompida, para almoço, às 13,30 horas. 
 
Foi retomada às 15,00 horas, sob a presidência do Sr. Vice-Presidente, Dr. Alberto 

Filomeno Esteves Cascalho, uma vez que o Sr. Presidente só regressou à reunião, no período da 

tarde, pelas 18,00 horas. 
 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira chegou à reunião, no período 

da tarde, pelas 15,10 horas, durante a discussão e votação do ponto 1 da ordem do dia, com a 
epígrafe: �PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO� - REQ 3166/07 � PC 104/06 - CARLOS 

ALBERTO SANTOS RUIVO. 
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O Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira chegou à reunião, no período da tarde, 

pelas 16,20 horas, durante a discussão e votação do seguinte processo de obras particulares não 

incluído na ordem do dia: REQ 3266/07 � PC 975/99 - MANUEL SANTOS CALVÁRIO. 

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

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

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 




 
 

ORDEM DO DIA 
 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. �PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO PARA ABASTECIMENTO DO GÁS DA 

PISCINA DE VIEIRA DE LEIRIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 36/01 � 

RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

3. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO MATADOURO � MARINHA GRANDE� � 

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

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

4. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO MATADOURO � MARINHA GRANDE� � 

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

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

5. �EXECUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL NO BAIRRO DOS NATURAIS� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 02/2007 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

6. �COLECTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DAS FONTAINHAS� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 11/2007 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

7. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DAS TRUTAS � PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

 

8. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EVENTUALMENTE 

PROVOCADOS POR RUPTURA EM INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS, 

APRESENTADO POR CEMPORMIL � SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, LDA. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 
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9. COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DA MARINHA GRANDE. 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE 

CONCEPÇÃO. ABERTURA 
 

10. PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 2/FO/2007 � APURAMENTO DE FACTOS 

RELACIONADOS COM O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO N.º 172/05, DE GIL 

& RUI, CONSTRUÇÕES, LDA. 

 

11. INSPECÇÃO ORDINÁRIA/SECTORIAL AO MUNICÍPIO DE MARINHA 

GRANDE � RESPOSTA AO NOSSO OFÍCIO N.º 6689 DATADO DO DIA 

05/07/2007 

 

12. MUSP � MOVIMENTO UTENTES SERVIÇOS PÚBLICOS: ACÇÕES PARA 

DEFESA DO SNS 

 

13. JUVENTUDE SOCIALISTA � DEFINIÇÃO DAS SUAS PRIORIDADES 

POLÍTICAS PARA O PRÓXIMO ANO 

 

14. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 





 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa pediu para colocar um ponto prévio antes de se 

entrar na ordem do dia, e que se refere ao não agendamento da proposta dos Srs. 

Vereadores do P.S. relativa ao Leclerc, nem do respectivo processo, tal como tinha ficado 
decidido na última reunião. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho respondeu dizendo que não fazia qualquer sentido 

apreciar o projecto antes da apreciação daquela proposta, a qual implica assumir 
compromissos financeiros que carecem de esclarecimento e estudo e respectiva 
cabimentação, pelo que, não tendo havido a possibilidade de preparar esse estudo, a mesma 

não foi agendada. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa referiu que isso é ainda mais grave do que 
pensava, porque não se tratou de um esquecimento. Entende que as propostas dos 

Vereadores são apresentadas livremente e discutidas na Câmara, sem terem que ser sujeitas 

a qualquer escrutínio de juristas ou economistas. 
 
O Sr. Presidente referiu que o que se passou foi uma consideração e não uma 

desconsideração pela proposta, por achar que ela merecia ser estudada e ponderada, senão 

tinha sido trazida à reunião e votada contra.  
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que reconhece uma margem de razão quanto 

ao conteúdo, não quanto à forma, no que o Dr. João Paulo Pedrosa disse. 
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Os Srs. Vereadores do P.S. perguntaram para quando está previsto o agendamento da sua 

proposta. 
 
O Sr. Presidente respondeu que poderá ser agendada para a próxima reunião. Entende que 

é difícil viabilizar uma proposta sem saber se há condições para tal, pelo que lhe parece que 

a proposta era meramente para ser apresentada. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira disse que não discorda da proposta na sua generalidade, 
contudo tem algumas dúvidas na sua concretização, porque envolve verbas de que não 

sabemos se dispomos. Agrada-lhe a não instalação do Leclerc naquele local, sem com isso 

prejudicar os interesses do A.C.M. . 
 
O Sr. Presidente referiu que nesta proposta estão em causa valores demasiado elevados, 

todavia está aberto à sua discussão e propõe o seguinte: dado que o Marinhense não 

conhece essa proposta, e que a mesma altera as negociações do clube com outras entidades, 

e porque foi aceite discutir a proposta na próxima reunião, proponho que o Dr. João Paulo 

Pedrosa aborde o A.C.M. no sentido de ver qual é a sua disponibilidade para aceitar uma 

proposta com estes contornos. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira disse que concorda com esta proposta do Sr. 
Presidente, e que até lhe parece que devia haver uma reunião entre a direcção do A.C.M. e a 

Câmara para tratar deste assunto. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa declarou o seguinte: 
 
�Desde que o primeiro projecto de instalação do Leclerc foi reprovado pela Câmara, 

existiram algumas reuniões com a Direcção do A.C.M., algumas delas até atendimentos 

públicos em reuniões da Câmara Municipal, e face às resistências em aceitar um 

estabelecimento daquele tipo numa zona nobre e central da cidade, a Direcção do A.C.M. 

sempre nos transmitiu a ideia de que a compra por parte da Câmara Municipal era tão ou 

mais importante para eles do que a construção daquele estabelecimento comercial. 

Numa dessas vezes o Dr. Fernando Gaio chegou mesmo a dizer-nos que o processo nem 

seria muito dispendioso para a Câmara, uma vez que o que o A.C.M. desejava era 

disponibilidade financeira para construir o seu projecto desportivo e para tal bastava que 

a Câmara, se eventualmente viesse a adquirir aquele espaço, fosse disponibilizando o 

dinheiro para o complexo desportivo à medida das necessidades.�  

 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira disse que concorda com a proposta do Sr. 
Presidente de fazer uma reunião com os dirigentes do A.C.M., mas que não se limitasse só 

aos vereadores do P.S. mas a todos os Vereadores, para chegar a uma conclusão o mais 

consentânea possível. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho declarou o seguinte: 
 
� Esclarecidas que estão as razões que justificam o não agendamento da proposta do 

Partido Socialista para a presente reunião, entendo, no entanto, necessário explicitar uma 

das razões a meu ver fundamentais para a apreciação da dita proposta. Quando se coloca 

a questão de avaliar de forma responsável a real capacidade de assumir os compromissos 
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financeiros que a proposta implica há que ter em conta as dificuldades decorrentes das 

orientações de política geral do Governo central em matéria de financiamento das 

autarquias, em matéria de recurso ao crédito decorrente dos limites do endividamento e 

paralelamente o facto de o concelho da Marinha Grande registar, após doze anos de 

gestão do Partido Socialista nesta Câmara, um elevado grau de degradação da maior 

parte do património municipal. Apenas a título de exemplo teremos que referir a situação 

do edifício dos Paços do Concelho que requer intervenção urgente, a maior parte do 

património Stephens que não reúne o mínimo de condições para que possa ser utilizado, o 

edifício da Resinagem onde funcionou até ontem o mercado municipal, que requer um 

investimento da ordem dos vários milhões de euros, ou seja, não só a eventual aquisição 

dos terrenos da Portela por parte da Câmara constituirá de imediato um encargo 

financeiro dificilmente suportável por esta autarquia como os contornos da proposta do 

Partido Socialista claramente apontam, exigiria um investimento bem mais pesado para lhe 

dar utilidade. Em resumo, toda a argumentação que a proposta contém, que inegavelmente 

colhe a simpatia de quem a aprecie, significará na prática o total bloqueamento da 

actividade da Câmara em matéria de capacidade de endividamento nos próximos anos. 

Foi perante este conjunto de preocupações que põem em causa, no imediato e no próximo 

futuro, a capacidade de intervenção da autarquia, que se entendeu recolher informação 

cuidada em matéria de natureza financeira que garanta que o passo que venha a ser dado, 

ao contrário da solução �milagrosa� que parece conter, não venha a transformar-se  num 

pesadelo para todos os munícipes.� 

 
 
1341 - Perante estas declarações, os Srs. Vereadores do P.S. apresentaram o 

requerimento cujo conteúdo se passa a reproduzir: 

 

�REQUERIMENTO 

 

Requeremos que a discussão e votação da proposta dos Vereadores do PS apresentada na 

última reunião seja votada agora na reunião de Câmara. 

 

Os Vereadores 

João Paulo Pedrosa 

Cidália Ferreira 

Álvaro Pereira� 

 

Este requerimento foi aprovado por maioria, com 5 votos a favor, 1 voto contra do Sr. 

Vereador Artur de Oliveira e 1 abstenção do Sr. Presidente. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira votou contra e proferiu a seguinte declaração de 

voto: 

 

�Votei contra por não ter condições para me apoiar em qualquer informação, tanto 

económica como técnica. Votaria a favor se o assunto pudesse ser discutido numa reunião 

a agendar, uma vez que estão aqui envolvidos muitos interesses, inclusivamente do próprio 

A.C.M.� .  

 

O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa declarou o seguinte: 
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�Votei favoravelmente este requerimento pois a apresentação do mesmo, depois de 

amplamente apresentados os argumentos da razão da proposta inicial não ter sido 

agendada, dos quais saliento a análise da viabilidade do investimento financeiro daquela 

natureza para aquisição daqueles terrenos, a forma de o fazer, o posterior investimento 

muito avultado para concretizar as ideias lá expostas, fica para mim claro que a proposta 

tem meramente objectivos políticos e não objectivo de concretização das ideias que 

transmite.� . 

 

Os Srs. Vereadores do P.S. proferiram a seguinte declaração: 

 

�Votámos favoravelmente e propusemos o requerimento porque nos pareceu da discussão 

prévia haver já uma firme intenção de rejeitar a nossa proposta com considerações de 

ordem jurídica e financeiras e até de prioridade de outras obras que não estão 

contempladas na nossa proposta. As decisões da Câmara sobrepõem-se a todas as 

intenções de prioridades de obras da actual maioria, por mais legítimas que sejam, logo se 

a Câmara aprovar esta proposta esta decisão sobrepõe-se a todas as outras.�  . 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 
 
�Eu abstive-me porque não quero colaborar em chicana política, com assuntos da 

dimensão e importância para o concelho como o que a Câmara estava e continua a 

discutir. 

E porque isto é uma medida anti-democrática, coarctar uma discussão a meio, para tirar 

efeitos de baixa política a favor de política partidária. O requerimento não veio adiantar 

nada, antes pelo contrário, veio prejudicar a discussão que estava em curso, e na prática, o 

que aponta é para que se continue a discutir e deliberar, aquilo que estávamos a fazer. 

Logo, o efeito prático deste requerimento, em termos de utilidade, apenas empobreceu o 

espírito democrático em que estava a ser discutido o assunto, e foi nulo e de nenhum efeito 

na conquista de objectivos sérios com que a maioria do executivo estava, e continua a 

estar, na discussão deste problema.� . 

 
 

1342 - Terminada a votação do requerimento, passou-se à votação da proposta 

propriamente dita, subscrita pelos Srs. Vereadores do P.S., cujo conteúdo se passa a 

reproduzir: 

  
�PROPOSTA 

 

A Marinha Grande é uma terra que progrediu muito graças a decisões políticas acertadas, na 

maior porte das vezes consensuais, relativamente aos investimentos públicos com futuro, e tudo 

isto sem qualquer predomínio de opções politico-partidárias. Foi assim com a Zona Industrial 

do casal da Lebre, com a criação da Zona Desportiva, com a aquisição do Património 

Stephens ou ainda, mais recentemente, com a aquisição de terrenos à Segurança Social por 

cerca de 300 mil contos e onde foi posteriormente desenvolvido o Programa POLIS.  

Quem é que hoje, nesta terra, perdoaria aos seus decisores políticos a ausência de dois 

parques da cidade que constituem o nosso orgulho e a admiração de tantos que nos visitam?  

Neste sentido, tratando-se agora de uma tomada de decisão sobre um espaço dos mais nobres 

da cidade, cumpre, mais uma vez, que a decisão política seja prudente, reflectido e com visão 

de futuro, só assim podemos granjear o respeito dos vindouros. E mais ou menos consensual 

que os terrenos do Campo da Portela são estratégicos para o desenvolvimento futuro da 
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cidade, uma decisão errada ou precipitada condicionará o nosso futuro sem qualquer remédio, 

por isso é importante que todos nós façamos uma ponderação clara sobre esse mesmo futuro. 

É, dizíamos nós, consensual que os terrenos do Campo da Portela devessem ter um uso que 

valorizasse a cidade, trazendo ao centro a animação, o bulício e a convivialidade que, por 

força das dinâmicas da vida moderna se foi, a pouco e pouco, perdendo. Habitação e serviços 

são dois usos que todos concordaríamos ficar bem naquele espaço. Ora, não sendo possível 

essa utilização por via da dinâmica da actividade privada, o que seria preferível, cabe aos 

poderes públicos intervir, pois é para isso, no fundo, para fazermos uma cidade melhor, que os 

cidadãos nos confiaram a responsabilidade de governar o concelho.  

Assim, propomos que a Câmara Municipal adquira ao ACM os terrenos do Campo da Portela 

para aí vir a instalar, uma cidade de serviços (juntando por exemplo todos os serviços públicos 

da cidade, finanças, conservatórias, registos, segurança social e até da Câmara Municipal) ou 

de equipamentos públicos outros que dê robustez ao centro da marinha grande.  

Esta proposta, devidamente negociado com o ACM pode até não acarretar grandes encargos 

financeiros no imediato, na medida em que, como os dirigentes do Clube já afirmaram a 

disponibilidade financeira para construir o seu projecto desportivo é o que é essencial para 

eles e, nesse sentido, possibilitando à Câmara Municipal uma gestão faseada dos encargos 

financeiros. Lembramos mais uma vez que, há poucos anos, a Câmara Municipal gastou 300 

mil contos de uma só vez para adquirir os terrenos da cerca onde hoje está o Parque Urbano. 

Esta transacção assume encargos financeiros muito menores e com menos esforço para as 

finanças municipais.  

 

Os vereadores do PS pedem a todos os colegas do executivo uma reflexão ponderada sobre 

esta matéria e a aceitação da proposta em prol do desenvolvimento e do futuro do nosso 

concelho.�  

 
 

Posta à votação, esta proposta recebeu 3 votos contra, 3 votos a favor, dos seus 

subscritores, e 1 abstenção do Sr. Presidente, que, ao fazer uso do voto de qualidade, nos 

termos do previsto no art.º 89º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, manteve a abstenção. 

 

Deste modo, verificando-se empate, foi efectuada nova votação nominal, que manteve o 

mesmo resultado. 

 

Em face desta situação, foi decidido efectuar uma votação por escrutínio secreto, tendo a 

proposta recebido 3 votos contra, 3 votos a favor e 1 voto em branco. 

 

Dado o impasse a que se chegou, foi decidido adiar a votação da proposta para a próxima 

reunião. 

 

Os Srs. Vereadores do P.S. votaram a favor e declararam o seguinte: 

 

�Votámos favoravelmente porque as decisões da Câmara tomadas por deliberação se 

sobrepõem a todas as outras propostas de intenção do executivo a nível de investimentos. Ao 

votar favoravelmente esta proposta o Sr. Presidente ou alguém do executivo a quem ele 

delegasse sabia que havia uma intenção da Câmara de adquirir um determinado espaço para 

uso público, cabendo-lhe naturalmente a negociação e a assunção dos encargos bem como o 

seu modo de pagamento, de acordo com os interesses do município. 
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Agora, o que se sabia com a aprovação desta proposta, é que esta era uma prioridade e não 

outra, como reiteradamente aqui se fez alusão a outras necessidades do concelho, levando-nos 

a pensar que, por haver outras necessidades, se pretendia não assumir esta encontrando 

desculpas técnico-jurídicas para a inviabilizar. Tanto estávamos em condições de votar a 

proposta que o requerimento que o solicitou foi aprovado com 5 votos a favor e 1 voto contra e 

a abstenção do Sr. Presidente.� . 

 
O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa votou contra e proferiu a seguinte declaração 

de voto: 

 

�Votei contra pois, embora em meu entender, a proposta merecesse a melhor consideração e 

ponderação, os Vereadores do PS, autores da mesma, e ao contrário do objectivo tido, 

aquando do não agendamento daquela para esta reunião, não permitiram que se recolhesse as 

informações necessárias para aferir com o rigor que se impunha, se haveria, ou não, 

condições financeiras, técnicas e negociais, para a concretização da mesma.� . 

 

 
CEMITÉRIOS � ASSUNTO APRESENTADO PELO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO 

PEREIRA  

 

 
1343 - Pelo Sr. Vereador do pelouro foi feito o ponto da situação actual dos cemitérios: 
 
Picassinos � começou esta semana a desmatação dos terrenos; 
 
Marinha Grande � vai-se fazer o levantamento das campas abandonadas para tentar criar mais 
lugares (talvez cerca de 120 a 150 lugares); 
 
Casal Galego � transformação da zona de jardim existente em frente ao cemitério em zona de 

campas, o que dará para sensivelmente mais 50 lugares.   
 
Face à exposição apresentada, a Câmara delibera aprovar a proposta de eliminação do 

jardim existente no Cemitério de Casal Galego em caso de extrema necessidade, 

atendendo à saturação do Cemitério e às dificuldades de negociação de aquisição dos 

terrenos para o seu alargamento que o colega que tem o pelouro deu notícia que está a ter 

para o efeito. 

Concluindo-se da discussão havida sobre este tema que há necessidade de maior 

empenhamento e celeridade nos procedimentos para execução do alargamento. 

E havendo, como se concluiu, possibilidades imediatas para o alargamento para o terreno 

que já é propriedade da Câmara, ficou recomendado ao colega que tem o pelouro 

diligencie para que desde já se faça o aproveitamento dessa faixa de terreno sem prejuízo 

das diligências para aquisição e aproveitamento de todo o terreno necessário para o 

alargamento em projecto.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

ASSUNTOS APRESENTADOS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO MARQUES 

PEDROSA 
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O Sr. Vereador apresentou os seguintes assuntos: 
 

 intenção de indeferir um pedido da Associação Distrital de Judo, para serem 

fotocopiados 18 relatórios de 80 páginas cada; 
 
 realização da �Semana do Empreendedorismo�, tendo convidado todos os membros do 

executivo para o seminário do dia 21/09/2007, à tarde; 
 

 realização do �Rally Centro de Portugal�, a decorrer de 20 a 22/09/2007; 
 

 proposta de contratação de espaço publicitário no suplemento do jornal �Motor� alusivo 

ao �Rally Centro de Portugal � 2007�. 
 

Colocado o assunto à apreciação foi subscrita a posição da DASED � Divisão de 

Acção Social, Educação e Desporto e do GREP � Gabinete de Relações Públicas, de 

não adesão à proposta.  

 
 
ASSUNTOS APRESENTADOS PELO SR. PRESIDENTE 

 
 
1 - Carta do Ex-Vereador Sr. Armando Constâncio 

 
O Sr. Presidente leu a carta que o Sr. Armando Constâncio lhe dirigiu em 18/04/2006, registada 

sob o n.º 3955, relativa ao envio de despacho do Ministério Público, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa cópia (Anexo 12). 

 
Relativamente às questões aí colocadas, o Sr. Presidente informou que mandou a 

Fiscalização averiguar e que efectivamente se apurou haver obras ilegais, pelo que se 

seguirão os respectivos trâmites legais. 

Deu igualmente instruções ao Gabinete Jurídico para fazerem as diligências necessárias 

no que à Câmara competir relativamente às denúncias expostas. 

 
 
2 - Colocação do baixo relevo com a Pietá na frontaria da Igreja de S. Pedro de Moel  

 
1344 � O Sr. Presidente deu conhecimento da carta que lhe foi dirigida em 17/08/2007, 
registada sob o n.º 7203, subscrita por um grupo de amigos que, em colaboração com o Sr. 

Padre Alcides, decidiu fazer um peditório para colocação do baixo relevo com a Pietá na 

frontaria da Igreja de S. Pedro de Moel.  
Deu igualmente conhecimento do conteúdo de dois artigos de jornal relativos ao assunto, com o 

título �Obra de arte destruída�, em que é acusado o encarregado de pessoal operário desta 
Câmara Municipal, Sr. Eduardo Ruivaco Faria, que foi ouvido, para relatar os factos de que é 

acusado, em Auto de Declarações em 31/08/2007.  
Anexam-se à presente acta cópia da referida carta, dos artigos de jornal que a acompanhavam, 

bem como do Auto de Declarações atrás identificado (Anexo 13), dando-se por integralmente 
reproduzido o seu conteúdo. 
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Face à situação descrita, o Sr. Presidente propôs que a Câmara apoie a reposição da obra de arte 

com a atribuição de um subsídio no valor indicado pelos subscritores da carta supra 
identificada, ou seja, 13.000 �. 
 
Posta à votação, foi aprovado, por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção, atribuir um 

subsídio no valor de 13.000 � (treze mil euros), se estiverem reunidas as condições 

financeiras para tal, ou então a intenção de atribuir esse valor quando for possível. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa absteve-se e declarou o seguinte: 
 

�Abstive-me pois muito embora esta instituição, como qualquer outra do concelho, mereça 

todo o nosso apoio, não está aqui em causa o valor do apoio mas sim o princípio, ou seja, ao 

estarmos a apoiar na totalidade esta entidade ficamos mais vulneráveis a outros pedidos de 

apoio de outra qualquer entidade do concelho e que devem merecer todas elas a nossa melhor 

atenção e consideração.� . 
 

 

1345  � Na sequência da discussão deste assunto o Sr. Presidente propôs ainda o seguinte: 
 
�Para de uma vez por todas se eliminarem as suspeitas da Sr.ª Ex -Vereadora Dr.ª Tereza 

Coelho e lhe oferecer a oportunidade de se defender de tal suspeita, propõe-se o inquérito 

para esclarecimento de tal situação, nomeando como inquiridora a Dr.ª Fernanda de 

Oliveira, Técnica Superior de 2ª Classe (jurista), de acordo com o artº 51º do D.L. n.º 

24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 

Administração Central, Regional e Local.�  
 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 
 

 

3 - Instalação de caixa Multibanco em S. Pedro de Moel 

 

1346 � O Sr. Presidente informou, relativamente a este assunto, que está a organizar um 

processo com todas as posições recolhidas, designadamente junto da SIBS, do Banco de 

Portugal e do Ministério da Economia, para depois dar conhecimento à Câmara. 
Entretanto, e enquanto a decisão não for tomada, propõe que a Câmara tome a posição de ir 

encerrando as contas que possui no B.E.S., entidade bancária que considerou a colocação da 

caixa de Multibanco em S. Pedro de Moel de rentabilidade negativa. 
 
A Câmara delibera, depois de ter sido posta à discussão e votação a proposta apresentada 

pelo Sr. Presidente, ir encerrando as contas que possui no B.E.S. à medida que for sendo 

possível. 

Mais delibera dar conhecimento à ACIMG � Associação Comercial e Industrial da 

Marinha Grande e à Associação dos Empresários de Hotelaria. 
 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 
 

 

4 - Mercado Municipal da Marinha Grande 

 

1347 - O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que ontem foi surpreendido com a vinda 
da ASAE ao Mercado Municipal da Marinha Grande, tendo acompanhado a visita dos seus 
técnicos ao local, depois de eles já lá terem estado. Na sequência desta inspecção o edifício foi 
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encerrado enquanto as obras propostas pela ASAE não forem efectuadas. Os inspectores 

também queriam apreender os produtos dos vendedores, contudo condescenderam em os deixar 

retirar o que lá tinham dentro, mas já não condescenderam em dar tempo para que a Câmara 

termine as obras que tem adjudicadas. Também não se opuseram a que as pessoas continuem a 

vender, inclusivamente na rua, com a excepção do peixe e dos queijos frescos, que têm que 

estar em vitrines. 
O Sr. Vereador  informou ainda que, tendo em conta o número de famílias que está em causa, 

está-se a fazer a cobertura do pavimento na Zona Desportiva junto aos campos de ténis, para 

que o Mercado se instale aí já no próximo sábado, ponderando-se a colocação, por aluguer, de 
tendas por um período de trinta dias, efectuando-se depois o procedimento para a sua compra. 
Esta foi a solução arranjada em tão curto espaço de tempo. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que se está a substituir um atentado à saúde 

pública por um outro atentado. As obras que o Sr. Vereador fez, e que supostamente foram 

acompanhadas pelo Delegado de Saúde, parecem não ser as suficientes, de acordo com a 

inspecção da ASAE, pelo que apresentou a seguinte proposta, subscrita pelos Vereadores do 
P.S., cujo conteúdo se passa a reproduzir:  
 

�PROPOSTA 

Face à notícia ontem difundida do encerramento do actual mercado municipal por 

insuficiência de condições higieno-sanitárias, os Vereadores do PS propõem que se proceda à 

imediata abertura do Novo Mercado com a transferência de todos os vendedores, já no próprio 

sábado, dia 22 de Setembro, para essas instalações. Mais se propõe que logo que o mercado 

entre em funcionamento se solicite à ASAE, entidade que encerrou o actual mercado, uma 

inspecção às condições de funcionamento do mesmo, disponibilizando-se a Câmara para 

proceder aos ajustamentos que a esta entidade lhes suscitarem. Dado que este processo se 

arrastou por tempo injustificável, propomos que a transferência se faça para os actuais 

vendedores, estabelecendo-se um arrendamento mensal. Caso haja intenção de que algum 

utilizador do actual mercado pretenda ter preferência na localização do espaço essa selecção 

seria feita por proposta em carta fechada para esse pretendido espaço. 

 

Os Vereadores do PS.� . 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira referiu que aquilo que os vendedores que estiveram ontem 
presentes aqui na Câmara disseram é que se antes não quiseram ir para o novo mercado 

também não é agora que vão querer.  
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que compreende que o PS aproveite esta 
infelicidade para o concelho, que possui um mercado naquelas condições, talvez até como 

forma de pressão para utilização do novo, só não compreende que venha agora tirar dividendos 

partidários. Com certeza que se houvesse condições para pôr a funcionar o novo espaço o PS 

tê-lo-ia feito. Neste momento considera absolutamente despropositado o que é proposto, 

entendendo que o essencial é criar de imediato as condições mínimas para que as pessoas que 

dependem da venda não vejam postos em causa os seus rendimentos. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira referiu que lhe parece mais adequada a mudança para 

o novo mercado do que para tendas provisórias. 
 
O Sr. Presidente disse que é visível que a população não tinha interesse no novo mercado, mas 
houve outros interesses que se sobrepuseram, pois o que se verificou é uma acção 
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encomendada pelo poder político, que tendo perdido na rua quer ganhar na secretaria. Será que 

a ASAE não viu outros mercados pelo país fora, até mesmo ao ar livre, ou será que foi só na 

Marinha Grande? 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa referiu que pode haver outros mercados no País nas 

mesmas condições, mas não há concelhos com um mercado novo encerrado como nós temos. 
 
O Sr. Presidente respondeu o seguinte: 
�As condições que o mercado tem hoje são resultado e consequência do desleixo dos 

anteriores autarcas, não são dos últimos dois anos, mas sim da falta de manutenção de cerca 

de quinze anos. Aproveitaram agora o não estarem no poder político para manipularem as 

instituições.� . 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira colocou as seguintes questões: 
 o Delegado de Saúde foi consultado para o mercado funcionar na rua no próximo 

sábado? 
 a ASAE foi confrontada, ontem, com esta situação? 

 
O Sr. Presidente respondeu que o Delegado de Saúde não foi consultado nem tinha que ser, e 

que a ASAE também não foi confrontada nem tinha que ser. 
 
Foi dado conhecimento ao executivo dos factos ocorridos na visita da ASAE ao Mercado 

Municipal, conforme consta do Auto de Suspensão de Actividade datado de 19/09/2007, 

cuja cópia se anexa (Anexo 14), tendo sido feita uma larga discussão das propostas, no 

decorrer da qual surgiu uma proposta dos Srs. Vereadores do P.S., que foi posta à 

votação, tendo obtido 3 votos a favor, dos seus subscritores, e 4 votos contra dos restantes 

Vereadores e do Sr. Presidente. 

 
 







A reunião foi interrompida, para almoço, pelas 13,30 horas. 
Foi retomada pelas 15,00 horas,  sob a presidência do Sr. Vice-Presidente e com a presença dos 

seguintes Srs. Vereadores: 
 

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

 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira chegou à reunião pelas 15,10 horas, 

durante a discussão e votação do seguinte assunto: �REQ 3166/07 � PC 104/06 � CARLOS 

ALBERTO SANTOS RUIVO�. 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 20.09.2007 e no dia 21.09.2007 

(continuação) 

Acta n.º 20 

 

 14 

O Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira chegou à reunião pelas 16,20 horas, durante a 

discussão e votação do seguinte assunto: �REQ 3266/07 � PC 975/99 � MANUEL SANTOS 

CALVARIO�. 
 
O Sr. Presidente chegou à reunião, no período da tarde, pelas 18,00 horas. 









 

DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia vinte de Setembro, foram 

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

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

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

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

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

reunião de Câmara.�   

 

 

1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1348 - REQ 3339/07 � PC 552/07 � Presente requerimento de VITRIFICACIONES 

LUSOIBERICA, S.L., com sede na Rua da Alemanha, Lote 4, Zona Industrial Casal da Lebre, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de 

instalações industriais, sitas na Rua da Alemanha, Lote 4, Zona Industrial Casal da Lebre, 

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. 

 

 

1349 - REQ 3166/07 � PC 104/06 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO 

SANTOS RUIVO, com sede no Largo 25 de Abril � Edif. Pombal, Freguesia e Concelho de 
Pombal, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da alteração e ampliação de um 

edifício destinado a armazém para endurecedores de pavimentos e revestimentos, sito na 
Travessa dos Poços, Lameirão, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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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, os 

seguintes elementos:  

  

a) Projectos de especialidades aplicáveis nos termos do nº1 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) Garantia bancária no valor de 3.771� a favor da Câmara Municipal, para 

os trabalhos de execução de passeios e 4 gares de estacionamento públicos, 

que ficam com acesso directo pela rua. 

 

c) Planta de implantação com a reformulação do parque automóvel, 

optimizando a circulação e garantindo 7 lugares de estacionamento; 

  

2. Executar a totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar por necessários ao 

bom acabamento da obra; 

  

3. Instalação do receptáculo postal efectuado de acordo com a legislação específica 

aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar nº8/90 de 06/04, com as 

alterações introduzidas pelo Dec. Reg. 21/98 de 04/09. 

  

Mais deliberou informar, que o alvará de licença de construção não será emitido sem a 

prévia aprovação do projecto a que se faz referencia no ponto 2 da memória descritiva 

que acompanha o presente requerimento e que solicita o encerramento do vão de sacada 

da janela existente na moradia localizada a Norte.  

  

Deliberou igualmente informar que a licença de utilização só será emitida depois de se 

confirmar que a referida janela já foi encerrada.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1350 - REQ 2453/06 � PC 402/06 � Presente requerimento de CONCEIÇÃO JESUS 

VIEIRA, com residência na Rua da Foz n.º 38, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

legalização de um anexo destinado a arrumos, sito na Rua da Foz n.º 38, Praia da Vieira, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  
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a) Planta de implantação, à escala 1/200, nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 10º 

do RMEU;  

b) Alçado lateral direito do anexo (empena cega), nos termos do disposto na alínea a) 

do n.º 5 do Art.º 10º do RMEU;  

c) Cortes à escala 1/100, devidamente cotados, nos termos do disposto na alínea b) do 

n.º 5 do Art.º 10º do RMEU;  

d) Menção do(s) processo(s) camarário(s) existente(s) que possibilitem a 

referenciação do(s) anterior(es) licenciamento(s) das edificações existentes, nos 

termos do disposto no n.º 1 do Art.º 12º do RMEU;  

e) Desenhos de sobreposição nas cores convencionais, face a pretensão de alteração 

da construção licenciada, nos termos do n.º 2 do Art.º 12º do RMEU;  

f) Desenhos de acabamentos exteriores, nos termos do disposto no n.º 6 do Art.º 10º 

do RMEU;  

g) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos de 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1351 - REQ 3267/07 � PC 375/05 � Presente requerimento de JOAQUIM CONCEIÇÃO 

RIBEIRO, com residência na Rua 10 de junho n.º 17, Picassinos, Freguesia e Concelho da 

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

estabelecimento comercial, sito em Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

Apresentação dos projectos das especialidades aplicáveis nos termos do nº1 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. 

 

 

1352 - REQ 1233/07 e 1970/07 � PC 223/07 � Presentes requerimentos de JOSÉ MIGUEL 

ALVES RUIVO, com residência na Rua Vila Real de Stº António n.º 46, 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 Urbanização Pinhal de Leiria n.º 35, 

Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura com informação técnica favorável datada de 10 de Julho de 

2007.  
  
Presentes projectos de especialidades relativos à estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que refere a não existência de colector pluvial pelo que a 

drenagem de águas pluviais, provenientes exclusivamente das caleiras, deverá ser drenada para 

o terreno permeável, envolvente à construção. 
  
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 condicionado a: 

 

1 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;  

  

2 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; 

  

3 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;  

  

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. 

 

 

1353 - REQ 2934/07 � PC 439/07 � Presente requerimento de NUNO MIGUEL FREITAS 

MARQUES, com residência na Avenida Vitor Galo n.º 154, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

bebidas, sito na Avenida Vitor Galo n.º 154, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

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

  

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

seguintes elementos: 

  

a) Indicação se a  capacidade máxima  prevista corresponde a lugares sentados ou de 

pé, calculada em função do nº2 do artigo 17º do DR 38/97 de 25/09, com a redacção 

dada  pelo DR4/99 de 1/10.  

  

b) Cópia da acta da assembleia de condóminos, autorizando as alterações de fachada; 
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c) 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; 

  

A Câmara deliberou ainda informar o requerente de que o funcionamento do 

estabelecimento deverá cumprir o disposto nos artigos 3.º e 8.º do Dec.-Lei 292/2000, de 

14-11, relativamente aos níveis sonoros decorrentes da sua laboração. Assim sendo, ao 

abrigo do n.º 10 do art. 5.º do DL 292/2000, de 14-11, a emissão do alvará de licença de 

utilização ficará condicionado à apresentação de certificação de conformidade acústica, 

nos termos do n.º 11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1354 - REQ 3299/07 � PC 513/06 � Presente requerimento de MARIA JOANA ACHEGA 

SOUSA, com residência na Rua Adolfo Leitão n.º 1, 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 Rua Adolfo Leitão n.º 1, S. Pedro de Moel, 

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

  

Indeferir o processo de licenciamento do estabelecimento titulado pela requerente, ao 

abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, por desrespeito de normas 

legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

  

a) A memória descritiva referir que todos os compartimentos são ventilados 

naturalmente por janelas, com excepção de uma instalação sanitária, quando as 

peças desenhadas apresentam toda a zona de serviços e instalações sanitárias sem 

ventilação e iluminação natural, contrariando assim o disposto (nº2 e nº5 do artigo 

10º da Secção I, Capítulo III do Dec. Lei nº243/86 de 20 de Agosto e alínea d) nº1 

Artigo 38º, Secção I, Capítulo X do Dec. Lei nº243/86 de 20 de Agosto); 

  

b) A consulta ao SNB ter resultado em parecer desfavorável quando, por força do 

Dec. Lei DL.168/97 de 4/07, com a redacção dada pelo DL.139/99 de 24/04 e pelo 

DL 222/2000 de 9/09, bem como as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei 57/2002 

de 11/03, este parecer ser vinculativo. 

  

Deliberou igualmente informar que o pedido de prorrogação apresentado a 29 de Agosto 

de 2007 é extemporâneo, não sendo admissível a prorrogação de um prazo entretanto 

caducado. 

  

Mais deliberou cometer o presente processo ao Gabinete de Apoio Jurídico da Câmara 

Municipal para a competente análise e instauração dos processos legais e contra-

ordenacionais que se entendam como necessários com vista à reposição da legalidade, 

nomeadamente a promoção do encerramento  do estabelecimento até que este reuna as 

condições legais e regulamentares necessárias ao seu funcionamento. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1355 - REQ 657/07 � PC 125/07 � Presente requerimento de MANUEL JOAQUIM SOUSA 

ROSA, com residência na Rua João Miller n.º 3, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de alterações ao processo inicial 

da construção de uma moradia e legalização de vários anexos, sitos na Rua João Miller, Ordem, 

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, nos termos do disposto no n.º 2 do 

Art.º 10º do RMEU;  

 

c) Planta do piso térreo da moradia unifamiliar devidamente cotada, nos 

termos do disposto no n.º 4 do Art.º 10º do RMEU. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1356 - REQ 3325/07 � PC 143/04 � Presente requerimento de CARREIRA E JORDÃO, 

LDA., com sede na Travessa dos Amaros n.º 55, Ervideira, Coimbrão, solicitando a aprovação 

das alterações ao processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional e 

comercial, sito na Rua dos Vidreiros, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
  

Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura ao qual incide informação técnica 

que a seguir se transcreve: 
�propõe a aprovação do projecto de arquitectura�. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação.� 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1357 - REQ 2765/07 � PC 468/07 � Presente requerimento de JOSÉ GODINHO 

FERREIRA, com sede na Rua Marquês de Pombal n.º 17 e 19, 1º, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, dando conhecimento de obras de beneficiação de um edifício e solicitando 

autorização para ocupação da via pública, na Rua Machado Santos n.º 8, 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.  

  

Mais deliberou informar o requerente que, em virtude de estarmos em presença de obras 

de conservação de edifício na área do Centro Tradicional da Marinha Grande, a ser 

objecto de um Programa de Reabilitação, a escolha dos materiais e das cores deve ser 

orientada e acompanhada pelos serviços técnicos da DOPU � Divisão de Ordenamento e 

Planeamento Urbanístico, cujo apoio deverá ser solicitado aquando do início dos 

trabalhos.  

  

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

  
Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

      

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

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

de Edificações Urbanas); 

  

b) A vedação com tapumes, cuja distância à fachada será fixada pelos serviços 

municipais, segundo a largura da rua e o seu movimento, devendo estes estarem de 

acordo com o previsto no artigo 36.º do RMEU (Regulamento Municipal de 

Edificações Urbanas);  

  

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

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

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

Edificações Urbanas); 

  

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




2 - �PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO PARA ABASTECIMENTO DO GÁS DA 

PISCINA DE VIEIRA DE LEIRIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 36/01 � RECEPÇÃO 

DEFINITIVA 
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1358 - Presente Auto de Recepção Definitiva, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma 

�Transbarqueiro, Transportes, Lda.�, com sede em Barqueiro, Vieira de 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 227º e 229º, do Dec-Lei n.º 

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO MATADOURO � MARINHA GRANDE� � 

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

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 





1359 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma � Construções António Leal S.A �. 
 

Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

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

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

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

Matadouro � Marinha Grande�, 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.





4 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO MATADOURO � MARINHA GRANDE� � 

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

DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 



1360 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

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

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

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

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

obra da Empreitada �Beneficiação da rua do Matadouro � Marinha Grande�, adjudicada 

à firma � Construções António Leal S .A.�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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5 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL NO BAIRRO DOS NATURAIS� � 

CONCURSO LIMITADO  N.º 02/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR 

DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 





1361 - 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 � Execução de colector pluvial no Bairro dos Naturais�, adjudicada à 

firma �António Emílio Gomes e Filhos, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - �COLECTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DAS FONTAINHAS� � 

CONCURSO LIMITADO  N.º 11/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR 

DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA





1362 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

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

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

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

obra da Empreitada �Colector de águas residuais na rua das Fontainhas�, adjudicada à 

firma �António Emílio Gomes e Filhos, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DAS TRUTAS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA
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1363 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. MJ-65/07 e datada de 12/09/2007, que 

fica anexa (Anexo 1) e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido na qual se 

propõe: 

 

 a não aprovação do plano de trabalhos apresentado pelo empreiteiro. 

 

A Câmara, após analisar o assunto delibera não aprovar o plano de trabalhos 

apresentado pelo empreiteiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EVENTUALMENTE 

PROVOCADOS POR RUPTURA EM INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS, 

APRESENTADO POR CEMPORMIL � SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, LDA. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 



1364 - Presente requerimento apresentado por Cempormil � Serviços e Administração de 

Condomínios, Lda., através do qual solicita indemnização por danos eventualmente decorrentes 

de ruptura em infraestruturas públicas. 
 
Presente Informação n.º 15/2007/MAC, de 24 de Agosto, na qual se apreciam os factos 

invocados pela requerente, concluindo-se que: 
 

 Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil 

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

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

requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 15/2007/MAC, que fica 

anexa (Anexo 2) e se dá por reproduzida, delibera notificar a requerente para audiência 

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

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

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

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DA MARINHA GRANDE. CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE CONCEPÇÃO. ABERTURA 





Assunto retirado da ordem do dia, para ser agendado para a próxima reunião, depois de 

distribuída toda a documentação referente à proposta em análise. 
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10 - PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 2/FO/2007 � APURAMENTO DE FACTOS 

RELACIONADOS COM O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO N.º 172/05, DE GIL & 

RUI, CONSTRUÇÕES, LDA. 
 

 

Presente ofício n.º 01, de 03/09/2007, remetido pela inquiridora Dr.ª Fernanda Morais Oliveira, 

dando conhecimento de que naquela data, e em cumprimento da deliberação camarária tomada 

em 23/08/2007, deu início ao processo de inquérito n.º 2/FO/2007, com vista ao apuramento 

�... da autoria e das circunstâncias que conduziram quer à não submissão a despacho de um 

superior hierárquico do requerimento n.º 3597, apresentado em 23 de Outubro de 2006, 

através do qual foi entregue nesta Câmara o livro de obra primitivo relativo ao processo de 

construção n.º 172/05, quer à ausência de remessa do mesmo ao GAJ a fim deste gabinete 

aferir do cumprimento do ofício que havia enviado em 09/08/2006, bem como a não 

exigibilidade do Termo de Responsabilidade do Director Técnico da Obra, legalmente exigível 

nos termos do n.º 1 do artigo 63º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.�. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 





11 - INSPECÇÃO ORDINÁRIA/SECTORIAL AO MUNICÍPIO DE MARINHA 

GRANDE � RESPOSTA AO NOSSO OFÍCIO N.º 6689 DATADO DO DIA 05/07/2007 





Presente ofício enviado pela IGAT � Inspecção - Geral da Administração do Território, 

registado sob o n.º 7182, de 17/08/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo 
conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 3). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

12 - MUSP � MOVIMENTO UTENTES SERVIÇOS PÚBLICOS: ACÇÕES PARA 

DEFESA DO SNS 





Presente ofício enviado pelo MUSP � Movimento Utentes Serviços Públicos, registado sob o 
n.º 7387, de 28/08/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 4). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

13 - JUVENTUDE SOCIALISTA � DEFINIÇÃO DAS SUAS PRIORIDADES 

POLÍTICAS PARA O PRÓXIMO ANO  





Presente email enviado pela JS � Juventude Socialista, registado sob o n.º 2097, de 05/09/2007, 

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

reproduzido e se anexa (Anexo 5). 
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A Câmara tomou conhecimento. 





14 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezanove de Setembro de dois mil e 
sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.211.424,16� 

(três milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e quatro euros e dezasseis 

cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

3. DIVERSOS 

 
4. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS � FIXAÇÃO DA TAXA PARA O 

ANO DE 2008 

 

5. 16ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

6. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE FURO E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM VIEIRA 

DE LEIRIA� 
 

7. SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS, COM CORTE DE ERVAS 

E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 

8. BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DOS POÇOS - EMBRA - 

CONCURSO PÚBLICO N.º 06/07 � DIRM. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

 

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

MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, 

BLOCO 1, 3º C, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO 

DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

10. CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO AO SPORTING CLUBE 

MARINHENSE 
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11. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA EM AVENIDA DA 

LIBERDADE BLOCO M 2.º DTO, CASAL DE MALTA, A ADRIANO JORGE 

FERREIRA CARRIÇO 

 

12. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DA INQUILINA 

CECÍLIA MARQUES FERREIRA PEREIRA, RESIDENTE NA RUA 

PROFESSOR MELO VIEIRA, BLOCO 11.º DTO, CASAL DE MALTA 

 

13. ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL, PERTENÇA DA 

AUTARQUIA 

 

14. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA RENDA, 

EFECTUADO PELA INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA 

RODRIGUES TEIXEIRA, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA 

BLOCO 5 3.º ESQUERDO, CASAL DE MALTA 

 

15. SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA � 

FESTEJOS ANUAIS 

 

16. APOIO A PROJECTOS DE COLECTIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

17. APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 

18. PEDIDO DE APOIO DA ADCA PARA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE 

JAZZ DA ALTA ESTREMADURA � 28 SETEMBRO A 07 OUTUBRO 2007 

 

19. CANTINAS ESCOLARES � REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A 

SENHAS NÃO UTILIZADAS 

 

20. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA � CEDÊNCIA DE TERRENO DO 

SENHOR JOSÉ HIPÓLITO DA CRUZ 

 

21. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA � CEDÊNCIA DE TERRENO DO 

SENHOR ARMANDO GONÇALVES LINO 

 

22. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO JORNAL DA MARINHA GRANDE � � 

CONCURSO LIMITADO N.º 12/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

23. �BENEFICIAÇÃO DA RUA JORNAL DA MARINHA GRANDE� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 12/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

16ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

24. DIVERSOS 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 20.09.2007 e no dia 21.09.2007 

(continuação) 

Acta n.º 20 

 

 27 

25. REFACTURAÇÃO AO ESCALÃO DE ROTURA. LAURA MARIA PINHO 

SILVA SANTOS 

 

26. REFACTURAÇÃO AO ESCALÃO DE ROTURA. VIRGÍLIO FERREIRA 

RIQUEIRA 

 

27. MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

 






1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 
 
1365 - REQ 3038/07 � PC 720/05 � Presente requerimento de HÉLIA FILIPA JOÃO 

FIGUEIREDO,  com residência na Rua Central n.º 16, Albergaria, Freguesia e Concelho da 

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

construção de uma moradia e muros, sita na Rua do Açude, Albergaria, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir as alterações solicitadas.  

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1366 - REQ 3159/07 � PC 206/04 � Presente requerimento de LUIS NORBERTO SANTOS 

TAVARES,  com residência na Rua 4 n.º 17, Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a isenção do condicionalismo expresso no n.º 2 da deliberação de Câmara 

de 27/08/2004 relativo ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, muros e 

destaque de uma parcela de terreno, na Rua da Sede, Figueiras, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando que: 

  

1. O requerente cedeu cerca de 387,00 m2 para alargamentos sucessivos do 

arruamento confinante com o seu terreno; 

 

2. A Câmara, na sua deliberação de 27/08/2004, condicionou o licenciamento do 

processo à execução dos arranjos exteriores que se vierem a considerar por 

necessários em consequência da execução da obra, nomeadamente um passeio na 

frente do terreno, com as dimensões, materiais e alinhamento a serem 

oportunamente definidos pelos Serviços Técnicos desta Câmara; 

 

3. Em reunião havida entre o Sr. Vereador Artur Oliveira, com conhecimento e 

autorização do Sr. Presidente da Câmara, ficou acordado, na sequência do exposto 

no n.º1, que a Câmara executaria o referido passeio em troca da cedência de 

terreno, aquando se reconstruir e alargar o arruamento confinante; 

  

A Câmara deliberou: 
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Ratificar a decisão em causa, isentando o requerente do condicionalismo expresso no n.º 2 

da deliberação de Câmara de 27/08/2004, assumindo a Câmara o ónus da execução do 

passeio em causa, em troca dos terrenos necessários ao correcto alargamento  da estrada 

confinante. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1367 - REQ 3746/06 � PC 673/06 � Presente requerimento de SANTOS BAROSA-VIDROS, 

S.A.,  com sede na Rua Santos Barosa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 
aprovação do processo de licenciamento da implantação de uma estrutura  amovível de 

protecção de paletes num estabelecimento industrial, na Rua Santos Barosa, Freguesia e 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

Junho, dos projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de estabilidade 

e de redes de esgotos pluviais, 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. 

 

 

1368 - REQ 632/07 � PC 1199/98 � Presente requerimento de ELISABETE GASPAR 

PEDRO,  com residência na Rua do Boco, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, sita na Rua do Boco, Boco, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

Junho, dos projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de 

estabilidade, de redes de abastecimento de água e de esgotos, domésticos e pluviais, 

de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro; 
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2. Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários 

ao bom acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1369 - REQ 3375/07 � PC 703/06 � Presente requerimento de PAVICENTRO - PRE-

FABRICAÇÃO, S.A.,  com sede em Lugar do Monte, Eixo, Aveiro, solicitando autorização 

para instalação de infra-estruturas de suporte de estação de radiocomunicações, na Rua do 

Sobral, Pêro Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1370 - REQ 3330/07 � PC 657/06 � Presente requerimento de TIAGO MIGUEL NEVES 

BATISTA,  com residência na Rua Século XXI n.º 2, Martingança, Freguesia de Pataias e 

Concelho de Alcobaça, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 

estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Av. 1º de Maio, Freguesia e Concelho da 

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

  

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

elementos: 

   

a) Projectos de especialidades aplicáveis nos termos previstos no nº4 do artigo 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; 

  

 Mais se informa o requerente que:  

  

O funcionamento do estabelecimento deverá cumprir o disposto nos artigos 3.º e 8.º do 

Dec.-Lei 292/2000, de 14-11, relativamente aos níveis sonoros decorrentes da sua 

laboração. Assim sendo, ao abrigo do n.º 10 do art. 5.º do DL 292/2000, de 14-11, a 

emissão do alvará de licença de utilização deverá ser condicionado à apresentação de 

certificação de conformidade acústica, nos termos do n.º 11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1371 - REQ 3305/07 � PC 544/07 � Presente requerimento de MANUEL FERREIRA 

DUARTE,  com residência na Rua Principal n.º 33, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

n.º 33, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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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. 

 

 

1372 - REQ 3179/07 � PC 531/07 � Presente requerimento de MARIA CIDALIA 

ALMEIDA DENIZ,  com residência na Rua 5 de Outubro n.º 19, Praia da Vieira, Freguesia de 

Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de 
beneficiação de uma moradia, sita na Rua 5 de Outubro n.º 21, Praia da Vieira, Freguesia de 

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

  

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

1 do artigo 6º do Dec.Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 

177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, das 

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

revestimentos exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1373 - REQ 3138/07 � PC 526/07 � Presente requerimento de MARIA ANGELINA 

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

Vederena, Freguesia de Barreiro e Concelho de Leiria, dando conhecimento das obras de 
beneficiação de um anexo, sito na Rua José Moreira n.º 13, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

  

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

1 do artigo 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. 

 

 

1374 - REQ 2813/07 � PC 471/07 � Presente requerimento de EMILIA SOUSA MIRA 

CARVALHO,  com residência na Rua D. Dinis n.º 11, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de 
Leiria e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma 
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moradia, sita na Rua Joaquim Tomé, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

1 do artigo 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. 

 

 

1375 - REQ 3180/07 � PC 532/07 � Presente requerimento de JOÃO MANUEL DINIS 

CARRIÇO,  com residência na Rua 5 de Outubro n.º 19, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira 

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

uma moradia, sita na Rua 5 de Outubro n.º 19, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

  

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

º 1 do art. º 6 do Decreto Lei 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto de Lei 

177/01 de 4/6 encontrando isentas de licença ou autorização, podendo as mesmas ser 

realizadas, desde que não modifiquem a estrutura das fachadas, a forma do telhado, bem 

com a natureza e cor  dos materiais de revestimento exterior . 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1376 - REQ 3331/07 � PC 550/07 � Presente requerimento de JOAQUIM PEDROSO 

MARIA,  com residência na Rua 1º de Maio n.º 16, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha 
Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua 1º de 

Maio n.º 16, Freguesia de Moita 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. 

 

 

1377 - REQ 3063/07 � PC 38/00 � Presente requerimento de SIMOCERRO-COMÉRCIO 

DE IMÓVEIS E CANDEEIROS, LDA.,  com sede na Rua da Base Aérea n.º 1859, Serra 

Porto Urso, Freguesia de Monte Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das 
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alterações aos projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento de 

alterações e ampliação de uma moradia, sita em S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 26/07/2007. 
  

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, 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. 

 

 

1378 - REQ 3122/07 � PC 192/07 � Presente requerimento de ARTUR MARTINS 

FONSECA,  com residência na Rua D. Júlia Soares Vieira Matias n.º 9, Vergieiras, Freguesia 

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

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

sita na Rua D. Júlia Soares Vieira Matias, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 14/06/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED e gás, devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus 

autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 

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

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação.� 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1379 - REQ 2143/07 � PC 355/06 � Presente requerimento de DANIEL JESUS GOMES 

MIRÃO,  com residência na Rua do Porto de Sepa n.º 20, Freguesia de Carvide e Concelho de 

Leiria, solicitando a aprovação das alterações à arquitectura e ao projecto de especialidade da 

rede predial de águas referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia 

unifamiliar e muros, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio Morais, Lote 20, Gaeiras, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto de alterações à arquitectura o qual incide a informação técnica que a seguir se 

transcreve : � não se vê inconveniente na pretensão, continuando salvaguardados os parâmetros 

previstos para o lote, no âmbito do loteamento�. 
  

Presente projecto de especialidade relativo à rede predial de águas relativamente ao qual incide 
informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontra-se apto a merecer aprovação.� 
  

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1380 - REQ 577/07 � PC 731/00 � Presente requerimento de ANGELO PIEDADE 

BATISTA,  com residência na Rua dos Fundadores n.º 9, Picassinos, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de edifício habitacional, sito na Rua Carlos Jesus 

Vareda, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 20/07/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED e gás, devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus 

autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 

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

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1381 - REQ 3217/07 � PC 663/03 � Presente requerimento de JULIA MARIA MARQUES 

RIGUEIRA, com residência na Rua Manuel Balseiro Guerra n.º 64, Freguesia de Vieira de 

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

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia e anexo, sita na Rua A, 

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

 

 

1382 - REQ 2938/07 � PC 628/97 � Presente requerimento de VEXFIM-SERVIÇOS, LDA., 
com sede na Av. Elias Garcia n.º 76, 5º F, Lisboa, solicitando a concessão de licença especial 

referente ao processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional e comércio, 

sito na Rua Hélder Luciano Roldão, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando: 

  

1. A informação técnica; 

 

2. Que as razões que motivaram a deliberação de Câmara datada de 19/01/06 se 

mantêm na íntegra, 

  

A Câmara deliberou: 

  

Aprovar a emissão da respectiva licença, com o condicionalismo já expresso de promover 

uma vistoria técnica prévia às actuais condições da obra. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1383 - REQ 3266/07 � PC 975/99 � Presente requerimento de MANUEL SANTOS 

CALVARIO, com residência na Rua dos Calvários n.º 42, Matos da Ranha, Freguesia de 

Vermoil e Concelho de Pombal, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de um bloco habitacional e comercial, sito na Urb. das Vergieiras, 

Lote 5, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir o  projecto de alterações apresentado, compreendendo os elementos constantes no 

requerimento 3059/07, de 9/08/2007 e 3266/07, de 28/08/2007. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1384 - REQ 781/07 � PC 153/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO JOSÉ ROLDÃO 

OLIVEIRA AGOSTINHO, com residência na Rua António Maria da Silva n.º 76, Picassinos, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 
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licenciamento da legalização e ampliação de um anexo, sito na Rua António Maria da Silva, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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, nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 10º 

do RMEU.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira esteve ausente da discussão e votação deste 

processo por se ter declarado impedida, nos termos do art.º. 44º, n.º 1, alínea b) do Código 

do Procedimento Administrativo, uma vez que o titular é seu primo. 

 

 

1385 - REQ 3538/07 � PC 460/05 � Presente requerimento de PEREILAR II - SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, LDA., com sede na Rua da Base Aérea n.º 5, Segodim, solicitando a 

aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma moradia e muros, 
sita na Rua dos Oficiais Vidreiros, Lote 40, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1386 - REQ 344/07 � PC 258/02 � Presente requerimento de HUGO FILIPE DINIS 

HENRIQUES, com residência na Rua Santos Barosa n.º 15, Picassinos, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a emissão do alvará de licença de utilização referente ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita na Rua do Carmo, 
Charnequinha, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão e conteúdo patente na exposição da Junta de Freguesia da 

Moita, registada sob o n.º 7748, de 06/Set./2007, a Câmara deliberou: 

  

Autorizar a licença de utilização em satisfação do solicitado pela Junta de Freguesia, nas 

seguintes condições: 

  

1. Contra carta-garantia a emitir pela Junta de Freguesia, onde esta garanta que as 

obras de acabamento que faltam na moradia são apenas exteriores, e não afectam 

as condições de habitabilidade. 
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2. Nela reitere, que assume a responsabilidade de que o acabamento será executado 

no prazo máximo de um ano e zelar para que isso seja cumprido. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1387 - REQ 2913/07 � PC 304/01 � Presente requerimento de PARDAL E RAMOS, LDA., 
com sede na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 8, Loja 5, Marinheiros, Freguesia de 

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

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

e destaque de uma parcela de terreno, sito na Rua 25 de Abril, Quinta das Nespereiras, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente processo de licenciamento cujo alvará de licença de construção, com o n.º 73/2005 foi 

emitido a 16/03/05. 
  

Presente projecto de alterações de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/12/2006. 
  
Presentes projectos de alterações às especialidades aplicáveis, sobre os quais recaiu informação 
técnica favorável, propondo o seu deferimento. 
 

Após análise da pretensão e das informações que a habilitam a Câmara deliberou: 

  

Deferir o processo de licenciamento das alterações solicitado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1388 - REQ 2958/07 � PC 299/06 � Presente requerimento de NOVA PADARIA DO 

ENGENHO, LDA, com sede na Rua da Fé Direita n.º 18, Pedra de Cima, Freguesia e 

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

referentes ao processo de licenciamento de um estabelecimento industrial do Tipo 3 e 
comercial de restauração e bebidas, sito na Estrada dos Guilhermes n.º 123 � Fracção D, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 8/03/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á acústico e gás, devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei 
n.º 177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativo à rede predial de águas, 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. 
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A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

2 - PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

 

1389 - REQ 2017/06 � PC 868/01 � Presente requerimento de JULIA MARIA VIEIRA 

CRESPO FERREIRA, com residência na Rua Santos Barosa n.º 15, Picassinos, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto do traçado de arruamento 

referente ao processo de loteamento, em Vergieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

1. Após análise da pretensão, considerando que: 
 

2. O projecto do loteamento foi aprovado em reunião de Câmara 28/05/2003, 

condicionado, entre outros ónus, à abertura e execução de um arruamento ao longo da 

estrema Nascente do terreno até à Rua Tenente Cabeleira Filipe; 
 

3. Este condicionalismo decorre de um estudo de conjunto elaborado pelos serviços 

técnicos da Câmara que contempla, dada a inexistência de outros elementos de 

planeamento que permitissem garantir o ordenamento da área das Vergeeiras, a criação 

de uma base que garantisse uma visão de conjunto para esta área, tendo em conta o 

progressivo conhecimento cadastral da mesma, apontando soluções para a definição de 

uma malha urbana coerente; 
 

4. Em sede de apreciação da solução viária decorrente do condicionalismo mencionado se 

detectou a existência de uma vala hidráulica a cujo eixo se sobrepõe a via prevista; 
 

5. A existência  dessa vala origina uma servidão administrativa do Domínio Público 

Hídrico, sendo necessário o competente parecer da CCDRC, 
 

A Câmara deliberou: 

  

1. Solicitar o parecer à CCDRC quanto à utilização da área sujeita a servidão do 

Domínio Público Hídrico, tendo em conta o estudo existente para o local elaborado 

pelos serviços técnicos da Câmara; 

 

2. Dar conhecimento às requerentes do processo, através do seu representante legal  

(firma MSM � Tenreiro Martins, José Manuel Santos, João Maricato & 

Associados � Sociedade de Advogados) da presente deliberação. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

3 - DIVERSOS 

 

 

1390 - REQ 710/07 � PC 836/05 � Presente requerimento de MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA  -DELEG.REG.DO CENTRO,  com sede na Rua Câmara Pestana n.º 74, 
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Coimbra, solicitando parecer relativamente à localização de uma instalação destinada à 

armazenagem de produtos derivados de petróleo em nome de EIB � EMPRESA INDUSTRIAL 
DE BORRACHA S.A., em Zona Industrial, Lote 3, Casal da Lebre, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Emitir, nos termos previstos no n.º 1 e 2 do artigo 9º do Decreto-Lei 267/2002, de 26 de 

Novembro, parecer favorável quanto à localização, no lote 3 da Zona Industrial da 

Marinha Grande, em nome de EIB, Empresa Industrial de Borracha, S. A., de uma 

instalação destinada à armazenagem de produtos derivados de petróleo, por se verificar 

que a mesma cumpre o disposto nas normas e regulamentos específicos da ZIMG. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1391 - REQ 2554/04 � PC 501-04 � Presente requerimento de MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA - DELEG. REG. DO CENTRO,  com sede na Rua Câmara Pestana n.º 74, 

Coimbra, solicitando autorização de localização de um estabelecimento industrial do Tipo �3� 

em nome de PLANIPLAST � INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA e 

emissão da respectiva certidão de localização, em Rua da Industria Metalúrgica � Fracção A/C 

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

  

Deferir o pedido de emissão de certidão de localização de um estabelecimento industrial 

do tipo 3, incluído na CAE � Ver-2: �25240�, a localizar na Rua  da Indústria 

Metalúrgica, fracção A/C � Cumeiras � Embra, na  Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, em nome de PLANIPLAST � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE 

PLÁSTICOS, LDA, por se situar na Zona Industrial da Marinha Pequena, enquadrando-

se num edifício devidamente licenciado em conformidade com as regras definidas pelo 

PDM para o local. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


4 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS � FIXAÇÃO DA TAXA PARA O ANO 

DE 2008





1392 - Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei 

das Finanças Locais, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 
constitui receita dos municípios. 
 
Nos termos do estipulado na alínea f) do n.º 2 do art.º 53 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, compete à Assembleia 

Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis incidente 

sobre prédios urbanos, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea a) 

do n.º6 do art.º 64.º do mesmo diploma legal. 
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro aprova o Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, publicado no anexo I do mesmo; 
 
Considerando que nos termos do n.º 4 do art.º 112 do CIMI os municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano aos prédios urbanos e 
prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI, dentro dos intervalos previstos nas alíneas b) e 

c) do n.º1 do mesmo artigo; 
 
Considerando que esta deliberação, para vigorar no ano de 2008, deve ser comunicada à 

Direcção Geral dos Impostos até 30 de Novembro de 2007, conforme disposto no n.º8 do art.º 

112 do CIMI; 
 
A Câmara Municipal propõe que se fixe em 0,8% a taxa de IMI para os prédios urbanos 

a que se refere o art.º 16.º do Capítulo III do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de Novembro, 

atentos os limites consignados na alínea b) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI e em 0,4% a 

taxa de IMI para os prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI (n.º 1 do art.º 15.º do 

Capítulo III do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de Novembro), atentos os limites consignados 

na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI. 

 

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea a) do n.º 6 do 

art.º 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de 

taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2008 para que o órgão 

deliberativo fixe as mesmas nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 53 do mesmo diploma 

legal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - 16ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

Assunto discutido no dia 21/09/2007, na continuação da reunião do dia 20/09/2007. 





6 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE FURO E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM VIEIRA DE 

LEIRIA�





1393 - Presente informação n.º 81SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Sondagens do Oeste, S.A., a solicitar a substituição das importâncias 

retidas para reforço de caução aquando do pagamento do Auto de Medição n.º 1 da obra 

mencionada, na importância de 1.487,10 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária 

n.º 125-02-1220965, no valor de 1.487,10 � do Banco Millennium BCP. 
 
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 1.487,10 �, retidas através das guias n.º 663/1 de 

25-10-2006, em nome do adjudicatário Sondagens do Oeste, S.A.. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





7 - SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS, COM CORTE DE ERVAS E 

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA

 
 
1394 - Presente informação n.º 82/2007, de 14 de Setembro, da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, na qual se propõe a aplicação de uma penalidade no valor de 4.992,00 euros, 

à empresa Vadeca, SA, adjudicatária do serviço de varredura manual de ruas, com corte de 

ervas e aplicação de herbicidas no concelho da Marinha Grande, por incumprimento de 
obrigações contratuais. 
 
Considerando que, de acordo com a cláusula 15ª do contrato, é possível à entidade adjudicante 

aplicar penalidades ao adjudicatário em caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato. 
 
A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação n.º 82/2007, da DASU, que 

aqui se dá por reproduzida, delibera notificar a empresa Vadeca, SA, adjudicatária do 

serviço de varredura manual de ruas, com corte de ervas e aplicação de herbicidas no 

concelho da Marinha Grande, para se pronunciar, querendo, no prazo de dez dias úteis, 

em audiência prévia escrita, de acordo com os artigos 100º e 101º, do Código de 

Procedimento Administrativo, sobre a intenção de aplicação de uma penalidade de 

4.992,00 euros, com os fundamentos e bases constantes da informação referida. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DOS POÇOS - EMBRA - CONCURSO 

PÚBLICO N.º 06/07 � DIRM. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

 
 
1395 - Em 17 de Setembro corrente foi proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, ao abrigo do 

artigo 68º n.º 3 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5- A/2002, de 11 de 
Janeiro, o seguinte despacho: 
 
«Por deliberação camarária, de 12 de Julho de 2007, foi determinada a realização de 

concurso público n.º 06/07 (DIRM) para adjudicação de �Beneficiação da Travessa da Rua 

dos Poços - Embra�.» 

 

«O acto público desse concurso realiza-se no dia 18 de Setembro corrente, conforme decorre 

do prazo fixado no anúncio publicado no Diário da Republica.» 

 
«Verifica-se, agora, que em face do período de férias, alguns dos membros efectivos e 

suplentes da comissão de abertura designado não podem estar presentes por não se 

encontrarem ao serviço, pelos que se torna necessário designar mais um membro suplente.» 

 

«Assim, ao abrigo dos poderes previstos no artigo 68º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designo a Sr.ª Eng.ª  Susana 
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Silva para membro suplente da comissão de abertura do concurso público já identificado, 

considerando a necessidade e a urgência na realização da obra objecto do concurso e a 

extrema inconveniência em proceder ao adiamento do acto público.» 

 
A Câmara Municipal, concordando com o teor do despacho e com os seus fundamentos, 

delibera de acordo com o artigo 68º n.º 3 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção 

da Lei n.º 5- A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, de 17 de Setembro de 2007, que se reproduziu na íntegra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

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

MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, BLOCO 1, 3º 

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

MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

 

1396 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED -  
datada de 12/09/2007, referente à necessidade de reajustar o valor da renda, por motivo de 

alteração do rendimento do agregado familiar de Maria de Fátima Gomes Almeida, inquilina 

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

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

valor da renda para � 19,49 (dezanove euros e quarenta e nove cêntimos); valor este 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO AO SPORTING CLUBE 

MARINHENSE 
 
 
1397 - Presente informação n.º 95/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 14/09/2007, dando conta que o Sporting Clube Marinhense apresentou a 
esta autarquia em 27 de Julho de 2007 uma comunicação, que se junta, onde apresenta, entre 
outros, um pedido de equipamento para apoiar as actividades do Clube, nomeadamente na 
prática desportiva de futsal.  
 
Com o objectivo de proporcionar uma prática desportiva aos jovens que frequentam aquela 

instituição, o Sporting Clube Marinhense solicita a atribuição de balizas próprias para esta 

modalidade, para iniciar a mesma junto dos seus atletas dos escalões de formação. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que os materiais a 

adquirir se destinam a beneficiar os campos desportivos da colectividade, que neles 

desenvolve actividade de carácter desportivo com jovens da localidade, delibera, ao 

abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada 

em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a cedência, a título definitivo, de 
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um par de balizas de futsal, ao Sporting Clube Marinhense, contribuinte fiscal nº 

501150544, com sede na Estrada de Leiria, nº 111, Embra, 2430 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 Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA EM AVENIDA DA LIBERDADE 

BLOCO M 2.º DTO, CASAL DE MALTA, A ADRIANO JORGE FERREIRA 

CARRIÇO 
 
 
1398 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 03/09/2007, referente à necessidade de realojamento de Adriano Jorge Ferreira 

Carriço, por motivo de carência económico-habitacional. 
 
Mais se informa que o referido munícipe se encontra inscrito no sector de habitação social 

desde 21/01/2004. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando:   

 

 a precariedade das condições habitacionais de Adriano Carriço; 

 o interesse do proprietário da habitação, na qual reside actualmente, em alienar o 

referido imóvel; 

 a escassez de recursos económicos do requerente; 

 a impossibilidade do seu único familiar de retaguarda  em o acolher; 

 a existência de um apartamento vago, de tipologia T1, 

 

delibera atribuir a fracção correspondente ao 2.º direito do bloco M,  sito na Avenida da 

Liberdade - Casal de Malta -, a Adriano Jorge Ferreira Carriço, com o número de 

contribuinte 156488183 pela renda mensal de 32,24� ( trinta e dois euros  e vinte e quatro 

cêntimos), calculada ao abrigo do regime de Renda Apoiada, nos termos do decreto-lei n.º 

166/93 de 7 de Maio, a partir de Outubro de 2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DA INQUILINA CECÍLIA 

MARQUES FERREIRA PEREIRA, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO 

VIEIRA, BLOCO 11.º DTO, CASAL DE MALTA 
 
 
1399 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED -, 
datada de 04/09/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual do valor 

da renda do imóvel mencionado em epígrafe. 
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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 do 

valor da renda para 25,89� (vinte e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), a partir do 

próximo mês de Outubro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL, PERTENÇA DA 

AUTARQUIA 

 
 
1400 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED, 
datada de 10/09/2007, referente à actualização das rendas de habitação social, pertença da 

Autarquia e localizadas nas seguintes zonas: Rua Professor Melo Vieira (Ex. - Fundação 

Salazar); Avenida da Liberdade (Bloco L/M); Rua Adriano Marques Nobre, R.ª António Lopes 

e Rua do Bairro do Camarnal.. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta os decretos-lei  n.º 166/93, de 

7 de Maio e n.º 166/99 de 18 de Setembro, 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, proceder à actualização anual das 

rendas dos seguintes blocos:  

 
1 �  Rua do Bairro Novo do Camarnal  

 

MORADOR LOTE N.º DATA 
CONTRATO 

RENDA/06 RENDA/07 

Donzília Torrado 52 52 04/11/2004 7,48� 41,17� 

João Lucas Henriques 50 50 04/11/2004 188,24� 182,41� 

 
2 � Rua António Lopes 

MORADOR LOTE N.º DATA 
CONTRATO 

RENDA/06 RENDA/07 

Diamantina P. Henriques 42 4 04/11/2004 94,25� 96,33� 

Pedro Manuel Carmo 30 29 04/11/2004 46,56� 41,29� 

Avelino Sousa Santos 29 35 04/11/2004 60,96� 41,46� 

Licínia Gomes da Cruz 37 52 04/11/2004 32,40� 32,72� 

Letícia Fernandes Correia 26 55 04/11/2004 46,36� 43,02� 

M.ª da Conceição Alvadia 33 78 21/10/2004 8,28� 7,94� 

 
3 � Rua Adriano Marques Nobre 

MORADOR LOTE N.º DATA 
CONTRATO 

RENDA/06 RENDA/07 

Graça Maria Nascimento 20 12 04/11/2004 16,21� 12,09� 

Leonel Marques de Matos 19 18 04/11/2004 16,11� 18,50� 

Maria Adelaide Bernardes 18 24 04/11/2004 17,91� 18,46� 

Maria Capitolina Lourenço 17 30 04/11/2004 38,61� 39,67� 
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Rui Ferreira da Silva 8 45 04/11/2004 188,62� 187,60� 

Arminda de Jesus Dinis 7 51 04/11/2004 22,91� 19,64� 

Alzira Inho Jorge Rei 6 59 04/11/2004 25,00� 25,78� 

Maria da Ascensão Carmo 13 76 04/11/2004 57,61� 59,40� 

Maria Alice de Jesus 12 82 04/11/2004 48,78� 50,29� 

Maria Adelina Veiga 4 85 04/11/2004 32,56� 31,88� 

Lina Alexandra Pereira 2 97 04/11/2004 12,07� 51,02� 

Judite Pardal Gato 1 105 04/11/2004 11,80� 40,01� 

 

4 � Avenida da Liberdade  

 
BLOCO 

 
MORADOR 

 
FOGO 

DATA 
CONTRATO 

 
RENDA/06 

 
RENDA/07 

L Isilda Pinto Soares 4.º Fte Dto 05/11/2003 38,41� 39,60� 

 
5 �Rua Professor Melo Vieira  

 
BLOCO 

 
MORADOR 

 
FOGO 

DATA 
CONTRATO 

 
RENDA/06 

 
RENDA/07 

3 Maria Teresa Emídio Simões 2.º Esq.º 25/10/2004 8,43� 4,57� 

9 Zélia Maria Oliveira 3.º Esq.º 04/11/2004 11,58� 8,82� 

 

Mais delibera ainda que as rendas acima indicadas, entrem em vigor a partir de 

Novembro do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

14 - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA RENDA, 

EFECTUADO PELA INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA RODRIGUES 

TEIXEIRA, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 5 3.º 

ESQUERDO, CASAL DE MALTA 
 
 
1401 - Presente requerimento da inquilina em epígrafe, com registo de entrada n.º 7056 e 

datado de 7 de Agosto do corrente ano, a solicitar a redução do valor da renda actual, em 

virtude da sua situação de carência económica. 
 
Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED -, datada de 
04/09/2007, a dar conhecimento da impossibilidade de atender ao pedido da inquilina, em 
virtude do cálculo do valor da renda aplicada, , atendendo ao ano de celebração do contrato, 

que data de 1 de Julho de 1992, ser feito com base na aplicação do coeficiente de actualização 

fixado anualmente pelo Governo e, não no decreto-lei n.º 166/93, de 7 de Maio, o qual regula o 

regime de renda apoiada 
 
Mais informa que para o cálculo do valor da renda da situação em apreço, não são tidos em 

consideração, nem os rendimentos do agregado familiar, nem o número de dependentes a 

cargo, uma vez que o regime aplicado não corresponde ao de Renda Apoiada. 
 
Presente despacho do Senhor Vereador do Pelouro a solicitar a apreciação do assunto, bem 

como do teor do ofício a enviar à inquilina em questão, em reunião camarária. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo a que o regime de renda que 
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regula o contrato de arrendamento celebrado com a referida inquilina, não permite o 

recalculo do valor da renda com base nos rendimentos da Sr.ª D. Maria da Conceição 

Costa Rodrigues Teixeira, 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 o envio de um ofício registado, 

com aviso de recepção, a informar a requerente das razões do indeferimento, cujo teor se 

reproduz:   

 

�Apreciado que foi o seu pedido, reforçamos a ideia, já anteriormente comunicada, que 

este Município não pode atender o pedido de redução do valor da renda, na medida em 

que o regime de renda que está na base da sua habitação não é o de renda apoiada, visto o 

seu contrato de arrendamento datar de 1 de Julho de 1992. 

Assim e, muito embora tenhamos conhecimento da situação difícil que atravessa, não 

podemos deixar de referir que o regime de renda aplicado a V. Ex.a, ao contrário do 

regime de renda apoiada, é feito com base na aplicação de um coeficiente de actualização, 

fixado anualmente por portaria governamental. 

 

O regime de renda apoiada aplica-se a contratos de arrendamento celebrados, após 7 de 

Maio de 1993, o que não é o seu caso. 

 

Assim e, no cumprimento da legislação em vigor, não é possível deferir o seu pedido de 

redução do valor da renda, uma vez que o cálculo da mesma não é feito com base nos seus 

rendimentos ou na sua ausência, mas sim através da aplicação de um coeficiente de 

actualização, publicado anualmente por portaria, como já referimos�. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

15 - SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA � 

FESTEJOS ANUAIS 
 
 
1402 - Presente informação n.º 94/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 14/09/2007, dando conta que a Associação Cultural e Recreativa da 

Comeira apresentou a esta autarquia em 26 de Junho de 2007 um ofício onde solicitou um 
apoio para a realização de um festival de musica rock, integrado nos festejos anuais, de 13 a 15 

de Julho, com o objectivo de proporcionar uma oportunidade às novas bandas do concelho.  
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a qualidade do 

projecto apresentado, considerando que os festejos contribuem para a animação de verão 

daquela localidade, possibilitando a participação de forma gratuita da população em 

geral nas actividades e nos espectáculos, e considerando já a tradição que tais festividades 

encerram nesta freguesia, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 

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

atribuir um subsídio no valor de 500 � (quinhentos euros) à Associação Cultural e 

Recreativa da Comeira, contribuinte n.º 500787654, com sede na Comeira, 2430 072 

Marinha Grande, para apoio ao festival de musica rock, integrado nos festejos anuais 

daquela colectividade. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/95. 
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Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 

 

16 - APOIO A PROJECTOS DE COLECTIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 
 

 

1403 - Na sequência da implementação do Programa de Actividade Física para a Terceira 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conjuntamente com a alimentação equilibrada e ausência do hábito tabágico,  
 

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

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

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

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

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

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

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; delibera, ao abrigo da alínea 
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b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um apoio financeiro de 400,00 � (quatrocentos 

euros) a cada uma das colectividades aderentes ao Programa de Actividade Física na 3ª 

Idade, para apoiar financeiramente os custos com as actividades que decorrerão de 

Setembro de 2007 a Dezembro de 2007. 

 
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

previamente que as entidades estão legalmente constituídas, conforme documentos que se 

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

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

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

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

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

 

Todas as sete colectividades abaixo mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
ENTIDADE NIF VALOR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 500892113 400,00 � 

SIR PICASSINOS 501056467 400,00 � 

INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 501254242 400,00 � 

CURPI VIEIRA 506171795 400,00 � 

SIR 1º DEZEMBRO PERO NETO 501623906 400,00 � 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE 501417702 400,00 � 

ASURPI 502870419 400,00 � 

Total = 2.800,00 � 
 
Todos os apoios constantes no mapa anterior têm cabimento na rubrica 06/040701 da 

acção 2007 A 34. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

17 - APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 

 

1404 - Presente informação n.º 91/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 12/09/2007, dando conta de que a Câmara Municipal da Marinha Grande 

tem vindo a apoiar de forma sistemática as actividades das diversas e inúmeras entidades do 

concelho, no sentido de apoiar a actividade do movimento associativo desportivo e assim 
melhorar a oferta de actividades disponíveis para a população. 
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Para regulamentar a atribuição de subsídios à actividade desportiva, foram aprovados os 

Critérios de Atribuição de Apoio à Actividade Desportiva em deliberação de Câmara datada de 

26/09/2002, que definiu para cada uma das entidades a apoiar um conjunto de critérios 

enquadradores desses apoios. 
 
Mais informa que depois de obtidos junto de cada associação distrital de modalidade os 
elementos necessários para o cálculo dos subsídios, foi realizada a aplicação dos critérios, pelo 

que a informação anexa n.º 91 (Anexo 6) contém: a demonstração da aplicação dos critérios a 

cada clube, os clubes com Actividade Desportiva abrangida pelos critérios de financiamento e 

valor encontrado para a época desportiva 2007/2008, bem como os clubes em condições legais 

de beneficiar do subsídio à data desta informação e respectivo valor proposto do subsídio. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que as candidaturas 

foram apreciadas à luz do regulamento em vigor conforme deliberação de Câmara datada 

de 26/09/2002 e com base nas informações prestadas pelas associações distritais de 

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

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

subsídio no valor respectivo a cada uma das entidades constantes no mapa seguinte, que 

são aquelas que reúnem à data de hoje as condições legais para atribuição de apoios 

financeiros por parte desta Câmara Municipal, valor esse referente à totalidade da época 

desportiva 2007/2008. 

Clubes com Actividade Desportiva abrangida pelos 

critérios de financiamento 

 
 
 
 

NIF Valor total do 

apoio em 

2007/2008 

Valor a 

transferir em 

2007 (4 meses - 

Setembro a 

Dezembro) 

Acção do 

PAM em 

2007 

Valor a 

transferir em 

2008 (6 meses - 

Janeiro a 

Junho) 

Clube Desportivo Moitense 501216049 2.702,00 1.080,80 109 1.621,20 

Clube Recreativo Amieirinhense 501163980 1.000,00 400,00 110 600,00 

Centro Recreativo e Cultural da Juventude de Casal D�Anja 503452840 1.000,00 400,00 111 600,00 

Escola Judo Estrela Marinhense 501644300 4.500,00 1.800,00 113 2.700,00 

Clube Desportivo da Garcia 501395369 1.600,00 640,00 115 960,00 

Grupo Desportivo Os Vidreiros 500885044 5.404,00 2.161,60 116 4.324,00 

Industrial Desportivo Vieirense 501254242 20.836,00 8.334,40 118 12.501,60 

Sociedade Beneficência e Recreio 1º Janeiro 501623051 250,00 100,00 119 150,00 

Sociedade Instrução e Recreio 1º Maio 501056467 24.925,00 9.970,00 121 14.955,00 

Sport Operário Marinhense 501417702 9.325,00 3.730,00 123 5.595,00 

Sporting Clube Marinhense 501150544 39.385,00 15.754,00 124 23.631,00 

Associação Cultural e Recreativa da Comeira 500787654 5.100,00 2.040,00 125 3.060,00 

Judo Clube da Marinha Grande - Centro de Cultura e 
Desporto 

506889955 5.000,00 2.000,00 126 3.000,00 
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Uma vez que a época desportiva 2007/2008 se desenrola em dois anos civis, 2007 e 2008, o 

valor global dos subsídios respeitará essa distribuição, pelo que o valor a pagar no ano 

económico de 2007 diz respeito aos quatro meses de Setembro a Dezembro e o valor a 

pagar em 2008 diz respeito aos seis meses de Janeiro a Junho de 2008. 

 

Pelo exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera atribuir o valor total do 

subsídio referente à época 2007/2008, e delibera que o pagamento do valor do ano de 2007 

seja feito até ao final do mês de Outubro de 2007 e que o pagamento do valor do ano de 

2008 seja feito até ao final do mês de Março de 2008. 

 

Todos os apoios constantes no mapa anterior têm cabimento na rubrica 06/040701 das 

acções respectivamente indicadas para cada entidade. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

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

desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - PEDIDO DE APOIO DA ADCA PARA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE 

JAZZ DA ALTA ESTREMADURA � 28 SETEMBRO A 07 OUTUBRO 2007 

 
 
1405 - A Câmara Municipal apreciou a informação n.º 09 de 06/08/2007 do sector cultural da 
Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o VII Festival de Jazz da Alta Estremadura, 

com organização e realização da ADCA � Associação Desenvolvimento e Cooperação 

Atlântida com sede na Rua do Sol n.º 45, Ordem, Apartado 32, 2431-956 Marinha Grande, 
contribuinte n.º 503 482 650, que conta com o apoio das Câmaras Municipais de Leiria e 

Marinha Grande a realizar entre o dia 28/9 e 07/10, nos 2 concelhos, e tendo em conta que se 
trata de uma iniciativa cultural desenvolvida em parceria com outra Câmara com espectáculos 

de música jazz com grupos nacionais e internacionais de reconhecida qualidade, delibera, ao 

abrigo da alínea b) do nº4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir 

um subsídio no valor de 11500,00� (onze mil e quinhentos euros), à ADCA para 

comparticipação nas despesas inerentes à sua realização. 

 

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-69 do PAM para o corrente ano. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
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19 - CANTINAS ESCOLARES � REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A 

SENHAS NÃO UTILIZADAS 

 

 

1406 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº19 de 23/08/2007 do sector de educação 

da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, relativamente ao pedido efectuado por 

diversos encarregados de educação de restituição de dinheiro referente a senhas de almoço 

adquiridas nas cantinas escolares durante o ano lectivo 2006/2007, e que por motivos diversos 
não foram utilizadas no decorrer do ano lectivo. 
 
Analisado os pedidos e tendo em conta que esta situação está directamente relacionada com o 

modo implementado por esta autarquia para venda de senhas nas referidas cantinas (as senhas 
são vendidas num n.º mínimo de 5 senhas), delibera, ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do artigo 

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

de Janeiro, restituir o dinheiro correspondente ás senhas não utilizadas aos seguintes 

encarregados de educação: 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

20 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA � CEDÊNCIA DE TERRENO DO 

SENHOR JOSÉ HIPÓLITO DA CRUZ 

 

 

1407 - A Câmara adjudicou em 16 de Junho de 2005 a empreitada de «Beneficiação da Rua da 

Embra � Embra». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar a cedência 

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

prédio propriedade do Senhor José Hipólito da Cruz, que confronta a Norte com Rua da 

Pedrulheira, a Sul com José de Jesus Alexandre, a Nascente com Rua da Pedrulheira e a Poente 

com José Francisco, com artigo matricial n.º 11042. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (106,00 metros quadrados), solicitando a construção de muro de vedação 

Identificação do 

Encarregado de 

Educação 

Morada/ 

Contacto 

BI N.º 

Contribuinte 

Valor a 

restituir 

Cantina onde foram 

adquiridas as senhas 

 
Elisabete Maurício 

Correia 

 
R. João Fresco n.º 

413 � Pedra de 
Baixo 
2430 � 400 M.ª 
Grande 

 
7666258 

 

 
181670968 

 

 
12,42� 
(referente a 9 
senhas cada a 
1,38�) 

 
Cantina da Embra 

 
Rui Miguel da 

Silva Bento 

 
R. Álvaro 

Domingues n.º 26 

� Cruzes M.ª 
Grande 

 
9533349 

 
195599209 

 
11,04� 

(referente a 8 
senhas cada a 

1,38�) 

 
Cantina do Engenho 

 
Vera Alexandra 
Condeço Vieira 

 
R. de S. Pedro n.º 

130-C 

 
10752120 

 
212716174 

 
8,28� (referente 

a 6 senhas cada 
a 1,38�) 

 
Cantina da Ordem 
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idêntico ao existente, devidamente rebocado e pintado, com uma rede no topo com 0,60cm de 

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

parcela de terreno de 106,00 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor José 

Hipólito da Cruz, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o n.º 

11042 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 876/200286,  que confronta 

a Norte com arruamento público, a Sul com José Hipólito Cruz, a nascente com 

arruamento público e a poente com arruamento público. Os termos da cedência desta 

parcela de terreno para o alargamento da Rua da Embra, que passa a integrar o domínio 

público, são a construção de muro de vedação idêntico ao existente, devidamente 

rebocado e pintado, com uma rede no topo com 0,60cm de altura, de conta da Câmara, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 7) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

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

reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA � CEDÊNCIA DE TERRENO DO 

SENHOR ARMANDO GONÇALVES LINO 

 
 
1408 - Em 19 de Janeiro de 2006 a Câmara deliberou ratificar a cedência de parcela de terreno 

de 37,50 metros quadrados, assinalados na ficha dos Serviços Técnicos que aqui se dá por 

reproduzida e se anexa (Anexo 8), do prédio propriedade de Armando Gonçalves Lino, que 

confronta a Norte com estrada, a Sul com Armando Gonçalves Lino, a nascente com passeio 

público e a poente com via pública (passeio), com artigo matricial n.º 6561, para o alargamento 

da Rua da Embra, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à reconstrução do muro 

existente, solicitando o proprietário que o gradeamento existente seja substituído por elementos 

de betão pré fabricados semelhantes aos do muro contíguo, a nascente. 
 
A Câmara Municipal concordando com a informação com a referência smv/05/07 que se 

anexa (Anexo 8)e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera 

aprovar a colocação de almofadas para o gradeamento em substituição dos elementos de 

betão pré fabricados. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO JORNAL DA MARINHA GRANDE � � 

CONCURSO LIMITADO N.º 12/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

1409 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 
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pela firma � Matos e Neves Lda�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

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

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

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

Jornal da Marinha Grande�, 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. 

 

 

23 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA JORNAL DA MARINHA GRANDE� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 12/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

1410 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

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

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

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

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

obra da Empreitada �Beneficiação da rua do Jornal da Marinha Grande�, adjudicada à 

firma �Matos e Neves Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 





 
O Sr. Presidente chegou à reunião pelas 18,00 horas.  
Quando chegou à sala de reuniões só estavam presentes os Srs. Vereadores Dr. João Pedrosa e 

Sr. Artur de Oliveira. O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho tinha saído, uma vez que a reunião 

estava interrompida, pois já tinha sido anunciado que o Sr. Presidente estava a chegar a 

qualquer momento. 
Os Srs. Vereadores do P.S. saíram da reunião, para não regressarem, durante a referida 

interrupção, minutos antes de o Sr. Presidente entrar na sala de reuniões.  
 
Dado que quando chegou à reunião não havia quórum, o Sr. Presidente propôs que a  

reunião fosse interrompida. 

Assim, a presente reunião foi interrompida pelas 19,45 horas do dia 20/09/2007, tendo 

sido retomada no dia 21/09/2007, pelas 10,00 horas, sob a presidência do Sr. Presidente, 

com a presença de todos os Srs. Vereadores. 
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Antes de serem analisados e votados os assuntos da presente reunião, o Sr. Presidente 

explicou a razão do prolongamento da reunião do dia 20/09/2007 para o dia de hoje, 

motivado essencialmente pela necessidade de análise detalhada por parte de todo o 

executivo da revisão orçamental. 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa pediu para intervir, fazendo um apelo ao Sr. 
Presidente no sentido de se pensar bem a despesa brutal em meios humanos e materiais que se 
está a fazer com uma situação provisória de instalação do mercado. Entende que há uma 

teimosia e um compromisso eleitoral do PSD e que está a condicionar toda a actividade da 
Câmara, uma vez que algumas dessas obras vão ficar hipotecadas e outras paradas. 
 
O Sr. Presidente respondeu, dizendo que vai devolver intacta a mensagem crítica e de 

chamada de atenção que o Sr. Vereador lhe dirigiu, esclarecendo que estas despesas só 

surgiram porque uma decisão política e partidária da parte do PS o obrigou, porque o concelho 

não pode ficar sem mercado. A solução do novo mercado, que nos querem impor, não é viável, 

tendo em conta os pareceres negativos existentes e das várias entidades. Referiu ainda que não 

muda de opinião porque os factos o levam a isso, e é um cumpridor da lei, constatando que as 

pessoas estão a ser empurradas para soluções que não são as que querem. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa pediu que fosse corrigida a informação que foi dada 

ontem relativamente ao facto de as pessoas se oporem a ir para o novo mercado, uma vez que 
essa solução não foi colocada na reunião havida com os vendedores. 
 
O Sr. Presidente respondeu que não assumia essa solução porque não assume ilegalidades, 

tendo o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa sugerido que caso se abstivesse não teria que 

assumir as ilegalidades a que se refere.  
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira referiu que apesar de estar tomada a decisão de não 

utilizar o novo mercado, numa situação provisória e de emergência era uma solução melhor do 

que irem para a rua ou para as tendas, e com menos gastos do que aqueles que a Câmara está a 

ter agora. Parece-lhe que seria uma solução de bom senso e não de interesse partidário. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho interveio para referir que a tomada de posição do PS ao 

longo do tempo, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, está traduzida na 

intervenção efectuada pela ASAE. Houve uma orientação política claríssima, e agora fazem-se 
de vítimas, com a solução que é o desenterrar do nado morto que é o novo mercado. Entende 

que esta batalha política foi montada pelo PS para desestabilizar por completo a Câmara e para 

colocar os vendedores e a população contra a autarquia. 
Referiu que ontem assistiu-se aqui na reunião a uma coisa impensável, que foi o Dr. João Paulo 

Pedrosa a pedir orientações políticas quanto ao sentido de voto a tomar, e hoje assistimos a uma 

tentativa de manipulação do voto do Sr. Presidente, aconselhando-o a abster-se. 
Concluiu afirmando que a CDU e o PSD não vão fugir à constante batalha política e de 

campanha eleitoral em que o PS está empenhado. 
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O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa pediu para responder, dizendo que quer ele próprio 

quer os outros parceiros tentam, e é legítimo tentar, sensibilizar os colegas no seu sentido de 

voto. O PS prepara as reuniões no seu órgão político e é óbvio que os assuntos não incluídos na 

ordem do dia não são discutidos. Entende que o Dr. Alberto Cascalho está a colocar o assunto 

só no ponto de vista político e não está sequer a pensar no interesse público do concelho, que é 

o que lhe interessa a si, daí ter feito um apelo ao bom senso. 
 
 

 

 
 
Terminadas estas intervenções, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e votação os seguintes 

assuntos:  
   
 
16ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

1411 - Presente proposta da 16ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída por: 
 
3ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2007, no valor de 755.609,98 euros nos reforços e 

1.849.828,80 euros nas anulações; 
 
3ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 693.705,88 euros nos reforços e 

1.787.924,70 euros nas anulações; 
 
3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 634.130,00 euros nos 

reforços e 1.775.092,70 euros nas anulações. 
 
2ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 92.425,00 euros nos 
reforços e 162.025,00 euros nas anulações. 
 
Assim, no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto - Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro  e na alínea c), do n.º 2, do art. 64º, da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a 16ª Modificação aos documentos previsionais de 2007, constituída 

pela 3ª revisão ao Orçamento da Receita, da Despesa e ao Plano Plurianual de 

Investimentos e 2ª revisão ao Plano de Actividades Municipais, para efeitos do disposto na 

alínea b) do n.º 2 do art.º 53.º do mesmo diploma legal. 
 
A deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 votos contra dos Srs. 

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

 

� Votámos contra por considerar que é um total absurdo gastar dezenas de milhares de contos 

(40.000 contos)  para aquisição de tendas para instalar o mercado municipal em condições 

totalmente inaceitáveis de higiene e salubridade pública e más condições de funcionamento 

para todos. Os interesses político - partidários que estão na base desta decisão que têm a ver 

com compromissos eleitorais são totalmente incompatíveis com o interesse público. Este exigia 
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que o bom - senso imperasse e se transferisse o mercado para as instalações do NOVO em vez 

de estar a delapidar o património financeiro municipal, apenas para satisfazer caprichos 

eleitorais. 

Com esta decisão está-se a por em causa a saúde pública e o bem estar da população e a 

gastar milhares e milhares de contos que faziam muita falta a muitas outras necessidades do 

concelho. Acresce ainda a estas despesas a luz, a água, os materiais e construções que neste 

momento lá estão a ser executadas sem qualquer controlo de custos, concurso de adjudicação 

ou outro tipo de procedimento legal. É gastar á tripa forra sem regras nem critérios. 

De uma análise mais pormenorizada dos reforços e anulações, do documento que nos foi 

entregue no dia seguinte da reunião, constata-se que para assegurar cerca de 40 mil contos de 

tendas para a instalação provisória do mercado são interrompidas um vasto conjunto de obras 

no concelho, algumas delas já adjudicadas o que, do nosso ponto de vista, poderão acarretar 

avultadas indemnizações ao adjudicatário. São também retiradas as pequenas verbas que 

estavam atribuídas ao apoio social e aos idosos, bem como um conjunto de iniciativas na área 

da educação. Esta alteração/revisão é apenas para dar corpo à irresponsabilidade de instalar 

o mercado em local provisório, acarretando com isso a paragem total da actividade da 

Câmara.� 

 

O Sr. Presidente votou a favor e declarou o seguinte: 

 

�Propus e votei favoravelmente a revisão ao orçamento porque: 

1. ele foi o resultado da evolução da gestão de tesouraria e financeira da Câmara destes 

últimos tempos e ajustamento às perspectivas das necessidades próximas que a Câmara 

prevê ter de enfrentar; 

2. porque já depois de elaborada a 1ª versão impôs-se-nos a necessidade de uma outra 

alteração pela circunstância de a ASAE nos vir encerrar o Mercado Municipal o que 

obrigou a despesas imediatas de emergência para se encontrarem e executarem 

alternativas de apoio ao abastecimento das populações e à actividade dos vendedores; 

3. porque a modificação se insere no ajustamento previsto na lei e está de acordo com a 

gestão normal financeira da Câmara.�  

 

 

24 - DIVERSOS 

 

 

1412 - REQ 1905/07 � PC 335/07 � Presente requerimento de MARIA LUISA,  com 
residência na Rua dos Naturais n.º 15, R/c Esq., S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando vistoria para a concessão do alvará de licença de utilização para 

habitação da fracção C de um edifício, sita na Rua dos Naturais n.º 15, R/c Dtº, S. Pedro de 
Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Face ao presente pedido de vistoria para a concessão do alvará de licença de utilização 

para habitação da fracção C � rés-do-chão esquerdo, do edifício sito na Rua dos Naturais, 

nº 15, no lugar de S. Pedro de Moel, e consequente relatório do resultado da respectiva 

vistoria, propõe-se que a câmara delibere no sentido de conceder a licença de utilização 

requerida, tendo em consideração que: 

  

          1 � A câmara já em 30.06.98, concedeu o alvará de  licença de utilização nº 161  

para a fracção C, deste mesmo edifício, em nome José Esperança Barbeiro.   
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           2 � O pedido de licenciamento das alterações efectuadas no decorrer da construção, 

apresentadas em 03.07.89, ficou suspenso por falta de resposta ao nosso oficio nº 3953 de 

21.07.89, que transcreve o parecer do nosso técnico que é favorável, apenas levantando 

objecção á qualidade arquitectónica das varandas, não estando por isso em causa 

qualquer desrespeito, do ponto vista do Regime Jurídico de Urbanização e de Edificação.    

  

          3 � O largo tempo já decorrido deste então até agora sem que a câmara tenha 

exigido a regularização daquela situação. Tendo ainda em conta que, segundo consta do 

referido relatório, as características da construção e da idoneidade da fracção para o fim 

pretendido, assenta sobre as exigências mínimas de salubridade e de segurança 

relacionadas com a natureza da utilização.    
 
Face às posições assumidas na discussão da proposta entendeu-se indeferir o pedido de 

licença de utilização, exigindo à requerente que satisfaça todos os requisitos legais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1413 - REQ 1906/07 � PC 336/07 � Presente requerimento de MARIA LUISA,  com 
residência na Rua dos Naturais n.º 15, R/c Esq., S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando vistoria para a concessão do alvará de licença de utilização para 

habitação da fracção A de um edifício, sita na Rua dos Naturais n.º 15, R/c Esq., S. Pedro de 

Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Face ao presente pedido de vistoria para a concessão do alvará de licença de utilização 

para habitação da fracção A � rés-do-chão esquerdo, do edifício sito na Rua dos Naturais, 

nº 15, no lugar de S. Pedro de Moel, e consequente relatório do resultado da respectiva 

vistoria, propõe-se que a câmara delibere no sentido de conceder a licença de utilização 

requerida, tendo em consideração que: 

  

          1 � A câmara já em 30.06.98, concedeu o alvará de  licença de utilização n.º 161  

para a fracção C, deste mesmo edifício, em nome José Esperança Barbeiro.   

  

           2 � O pedido de licenciamento das alterações efectuadas no decorrer da construção, 

apresentadas em 03.07.89, ficou suspenso por falta de resposta ao nosso oficio n.º 3953 de 

21.07.89, que transcreve o parecer do nosso técnico que é favorável, apenas levantando 

objecção á qualidade arquitectónica das varandas, não estando por isso em causa 

qualquer desrespeito, do ponto vista do Regime Jurídico de Urbanização e de Edificação.    

  

          3 � O largo tempo já decorrido deste então até agora sem que a câmara tenha 

exigido a regularização daquela situação. Tendo ainda em conta que, segundo consta do 

referido relatório, as características da construção e da idoneidade da fracção para o fim 

pretendido, assenta sobre as exigências mínimas de salubridade e de segurança 

relacionadas com a natureza da utilização.    

 
Face às posições assumidas na discussão da proposta entendeu-se indeferir o pedido de 

licença de utilização, exigindo à requerente que satisfaça todos os requisitos legais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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25 - REFACTURAÇÃO AO ESCALÃO DE ROTURA. LAURA MARIA PINHO SILVA 

SANTOS 
 

 

1414 - Presente: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 11773 (anexo 1), datado de 11 de Dezembro 
de 2006, em nome de Laura Maria Pinho Santos, residente na Praceta Liberdade Bloco 
2 1ºDrt � Casal de Malta, que solicita a aplicação do escalão de rotura na rede predial na 

factura n.º 6001112314 de 28 de Novembro de 2006, no valor de 456,26� de acordo 

com o artigo 5º do Regulamento de tarifas de distribuição de água e do artigo 14º-A do 
Regulamento de tarifas de drenagem de águas residuais e de recolha e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos do concelho da Marinha Grande. 
 

 Informação n.º 054/PJ (anexo 2), datada de 30 de Maio de 2007, dirigida ao Sr. 
Presidente na qual se informa que, após terem sido feitas todas as diligências habituais 

neste tipo de situações, a conclusão dos nossos serviços técnicos foi a de que o contador 

de água pertencente à requerente funcionava em perfeitas condições, não havendo 

qualquer indício de rotura. 
 
Considerando que: 
 

 após dois meses verificou-se pelo histórico de facturação, da requerente, que os 

consumos voltaram ao normal e que são praticamente idênticos aos consumos 
registados antes da factura reclamada; 

 a requerente em 4 anos de histórico nunca teve tais consumos, tendo em média cerca de 

33m3 bimestralmente, indiciando assim que algo de anormal se passou, ou com o 
contador, ou com o consumo habitual do mesmo; 

 em caso de anomalias do contador de água 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).� 

 

Assim sendo, concluímos que os consumos reclamados são anormalmente elevados para as 

características deste consumidor, entendemos que deve ser aplicada a redução da factura para 

os critérios previstos pelo artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto. 
 

 Despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de Junho de 2007, exarado na informação n.º 

054/PJ, no sentido de se elaborar proposta de apreciação e deliberação da Câmara deste 

caso, uma vez que não foi apurado nada de anormal justificativo deste consumo 
excessivo. 

 

A Câmara Municipal, apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 9) e que 

aqui se dão por reproduzidos, delibera autorizar a redução da factura n.º 6001112314 de 
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28 de Novembro de 2006, no valor de 456,26� 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. 

 

 

26 - REFACTURAÇÃO AO ESCALÃO DE ROTURA. VIRGÍLIO FERREIRA 

RIQUEIRA 

 

 

1415 - Presente: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 5623 (anexo 1),datado de 25 de Junho de 

2007, em nome de Virgílio Ferreira Riqueira, residente na Travessa do Mercado nº4 � 
Praia da Vieira, que solicita a aplicação do escalão de rotura na rede predial na factura 
n.º 7001047067 de 30 de Abril de 2007, no valor de 5.975,00� de acordo com o artigo 

5º do Regulamento de tarifas de distribuição de água e do artigo 14º-A do Regulamento 
de tarifas de drenagem de águas residuais e de recolha e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos do concelho da Marinha Grande. 
 

 Informação n.º 66/PJ (anexo 2), datada de 05 de Julho de 2007, dirigida ao Sr. 

Presidente, onde se informa que efectivamente foi confirmada a existência de rotura, 

tendo a mesma sido localizada no autoclismo de uma casa de banho habitação e que não 

existe reincidência de roturas para este local de consumo. 
 
No entanto, atendendo a que: 

 os aparelhos sanitários e os dispositivos de utilização estão perfeitamente 

visíveis e que qualquer rotura ou anomalia é logo detectada numa fase inicial; 
 a definição de sistemas distribuição predial está consagrada na alínea b) nº1 do 

artigo 5º do Regulamento de Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de 

Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do concelho da Marinha 
Grande: �Sistema de distribuição predial � o sistema de canalizações instaladas 

no prédio e que prolongam o ramal de ligação até aos dispositivos de 

utilização;� 
 os autoclismos não são considerados como uma parte do sistema de rede predial, 

mas sim dispositivos de utilização; 
 o valor facturado é efectivamente elevado, não podemos deixar de referir que o 

requerente em 4 anos de histórico disponível, nunca teve tais consumos, tendo 

uma média de consumo bimestralmente praticamente nula, comprovando assim 

que algo de anormal se passou com o consumo de água. 
 em caso de anomalias do contador de água 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 
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do contador na falta dos elementos referidos nas alíneas a) e b).� 

 

Assim sendo, concluímos que o consumo reclamado é anormal e elevado para as características 

deste consumidor, porém entendemos que não poderá ser aplicada a tarifa de escalão de rotura 

uma vez que efectivamente não se registou rotura na rede predial. 
 

 Despacho do Sr. Presidente, datado de 16 de Julho de 2007, exarado na informação n.º 

66/PJ, no sentido de se elaborar proposta de apreciação e deliberação da Câmara deste 
caso uma vez que não está contemplado no Regulamento e por se tratar de um consumo 

exagerado. 
 

A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 10) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a redução da factura n.º 7001047067 de 

30 de Abril de 2007, no valor de 5.975,00� 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 Marques Pedrosa esteve ausente durante a discussão e votação 

desta proposta por se ter declarado impedido, nos termos do art.º 44º, n.º 1, alínea b) do 

Código do Procedimento Administrativo, dado que o requerente é seu parente. 

 

 



 

DECLARAÇÃO APRESENTADA PELA SR.ª VEREADORA DR.ª  CIDÁLIA 

FERREIRA 

 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira proferiu a seguinte declaração: 

 
�Desde o dia em que houve a 1ª reunião de Câmara nós fomos de imediato confrontados com a 

manifesta falta de confiança que este executivo teria em nós, por pertencermos ao grupo eleito 

na lista do Partido Socialista, esquecendo até o n.º de cidadãos deste concelho que confiou em 

nós o seu voto para os representar e que têm, tal como todos os outros, o direito a ter voz. 

Apesar da nossa boa vontade em participar com a nossa opinião pelos destinos deste concelho 

não somos ouvidos e continuamos a ser constantemente acusados de falta de ética política. É  

fácil acusar mesmo quando não há qualquer fundamento como é o caso de hoje, pois acontece 

permanentemente quando a nossa opinião é discordante. Somos pessoas honestas que com as 

nossas opiniões pretendemos tão só melhorar os destinos deste concelho e representar, como é 

nosso direito, o povo que também nos elegeu. Consideramos que merecemos no mínimo ser 

respeitados como tal.�  

 
O Sr. Presidente respondeu o seguinte: 

 

�A leitura da posição transcrita para a acta pela colega do executivo, Dr.ª Cidália, tem 

implícita uma acusação que me é dirigida de não lhe dispensar a consideração que lhe é 

devida. Quero deixar registado que à colega do executivo, Dr.ª Cidália, sempre tenho 

dispensado a maior consideração, e, permita-me, amizade. Dedico-lhe a mesma consideração 

agora que faz parte da lista do P.S. como antes lhe dispensei quando fez parte da lista da 
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CDU. E deixo também aqui registado que, se com ela tenha tido algumas discordâncias em 

termos de posições de gestão da autarquia que integramos, não é menos verdade que 

considero importante, em qualquer circunstância, a participação que damos na gestão da 

autarquia com uma ou outra posição divergente. 

Aos outros colegas do executivo  da lista do P.S. lembro-lhes que em qualquer dos executivos 

que integrei como presidente sempre dispensei e criei clima nas reuniões do maior respeito e 

consideração pelas participações que deram na gestão da Câmara tanto quando tive maioria 

absoluta,  como quando a deixei de ter. 

Foi sempre minha determinação tratar toda a gente,  e especialmente os colegas de qualquer 

grupo de trabalho que integrei, com o maior respeito, consideração e a amizade que foi 

possível mas que considerei que fosse sempre a melhor. 

Se no calor das discussões dos diversos problemas em que participamos conjuntamente alguma 

vez não consegui concretizar esta minha determinação e objectivo, aqui deixo o meu pedido de 

desculpas que penso, o meu comportamento, na generalidade, a tal é credor.  

É oportuno lembrar neste momento, e faço-o com muita mágoa, que outro tanto não aconteceu 

por parte de alguns elementos da lista do P.S. em executivos  que conjuntamente integramos 

em que fui, no mínimo, injustamente desconsiderado e humilhado. Este lamento último que 

deixo nesta minha declaração era para fazer parte do meu intimo mas achei que devo 

aproveitar esta oportunidade que me deram de o deixar registado nas actas da Câmara.� 

 
 


 
 
27 - MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

 

1416 - O Sr. Presidente  propôs, face à posição do Delegado de Saúde  expressa no seu  e-mail 
e ao abaixo-assinado recebido na Câmara (Anexo 11), que a Câmara interponha uma 

providência cautelar a solicitar a suspensão da  decisão da ASAE  de encerramento do Mercado 

Municipal. 
 

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

Vereadores do P.S., que proferiram a seguinte declaração de voto:   
 
�Votámos contra porque entendemos que reconhecidamente não tendo o Mercado Municipal 

condições de higiene e salubridade, estando mesmo em causa a saúde pública, o que a Câmara 

Municipal devia fazer era cuidar de colocar o Mercado a funcionar onde existem condições e 

não contestar e decisão de uma autoridade que zela pela segurança alimentar dos cidadãos. 

Ao fazer esta acção cautelar o que a maioria nos está a dizer é que pretende que a saúde 

pública da população seja colocada em risco, apenas para o triunfo de uma posição política e 

partidária.� 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente porque a posição chegada do Sr. Delegado de Saúde local comprova 

duas coisas importantes que garantem que a medida do Governo de mandar os serviços da 

ASAE a virem fazer o encerramento foi um crime contra a economia local e a população do 

concelho da Marinha Grande e não de salvaguarda de quaisquer cuidados de saúde pública, 

porque  a actividade exercida naquele espaço estava a ser acompanhada pelos serviços do Sr. 
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Delegado de Saúde e estavam em curso obras de ajustamento do imóvel às novas exigências 

colocadas pela legislação entretanto saída. Portanto, a um tempo confirma-se que não há risco 

para a saúde pública, e a outro está provado que havia medidas em curso para melhorar as 

condições, uma e outra destas razões evidencia que isto foi um acto político contra o concelho 

e não salvaguarda da saúde pública.�  

 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1417 -  Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 

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

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 12,30 

horas do dia 21/09/2007, uma vez que a presente reunião havia sido interrompida às 19,45 

horas do dia 20/09/2007 e retomada às 10,00 horas do dia seguinte. 

 

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

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

 

O Vice-Presidente, 

 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


